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Greenpeace je medzinárodná občianska organizácia, ktorá 
používa nenásilnú a kreatívnu formu protestu, aby upozornila 
na problémy životného prostredia a na tých, čo ich spôsobujú. 
Vedieme kampane s cieľom hľadať riešenia, ktoré prispejú 
k ochrane planéty, zdravia ľudí a ku globálnej spoločenskej 
rovnosti v súlade s našou vierou v  demokratické princípy. 

Organizácia Greenpeace pozostáva z 27 nezávislých 
národných a  regionálnych pobočiek v 55 krajinách sveta 
všetkých kontinentov (s  výnimkou Antarktídy). Koordinuje 
ich Greenpeace International so sídlom v Amsterdame. Na 
riešenie jednotlivých environmentálnych problémov využívame 
v našich kampaniach vedecký výskum a   odborné analýzy. 
Vydávaním vlastných publikácií a prostredníctvom médií 
informujeme verejnosť a kompetentných, šírime osvetu, 
organizujeme diskusie, petície, podujatia či nenásilné priame 
akcie.
Naša organizácia je nezávislá od vlád, politických strán a 
zoskupení štátov (napr. EÚ), ako aj od korporácií, firiem a 
iných ekonomických a  finančných subjektov. Pracujeme 
priamo s komunitami „v prvej línii“, ktoré si chránia domov a 
prostredie, v ktorom žijú. Našu činnosť vykonávame len vďaka 
nezištnej podpore jednotlivých ľudí a vlastnému entuziazmu.  

Greenpeace Slovensko je súčasťou regionálnej pobočky 
Greenpeace CEE – Greenpeace Stredná a Východná Európa 
a sídli v Bratislave. 
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Organizácia Greenpeace
V roku 2018 pokračovala organizácia Greenpeace Slovensko v téme 
toxického znečistenia. Svoje zameranie však rozšírila o aktivity, ktoré 
sa venovali ťažbe a  spaľovaniu uhlia na Slovensku, predovšetkým 
v oblasti hornej Nitry. Hornú Nitru zaradila Európska komisia medzi 
pilotné regióny Platformy pre uhoľné regióny v  transformácii. Cieľom 
platformy je pomôcť európskym regiónom na ceste k budúcnosti bez 
uhlia.  Odvtedy prebieha intenzívna debata o smerovaní hornej Nitry, 
ktorá ťažbou a spaľovaním uhlia trpí najviac.

V tomto roku sa tiež objavila informácia, že od 1. septembra doplácame 
za nekvalitné uhlie ešte viac ako predtým. Dotácie na uhlie na rok 2018 
vzrástli zo 98 miliónov eur na 115 miliónov eur. Dôvodom je tzv. všeobecný 
hospodársky záujem - vládne uznesenie, ktoré zjednodušene hovorí, 
že na Slovensku musíme ťažiť a spaľovať uhlie. Sprievodným javom je 
špeciálna dotácia na uhlie, ktorá má formu doplatku na spotrebiteľských 
účtoch za  elektrinu. Takto sa všetci obyvatelia skladáme na dotáciu pre 
Slovenské elektrárne, konkrétne elektráreň v Novákoch. Tá za ne povinne 
nakupuje uhlie od firmy Hornonitrianske bane Prievidza, a. s. Nejde však 
len o 20 eur ročne, ktoré zaplatí priemerná domácnosť. Dokonca nejde 
ani o 115 miliónov eur, na  ktoré sa spoločne skladáme. Ide predovšetkým 
o zdravie nás a našej krajiny, pretože ťažba a následné spaľovanie uhlia 
má závažné následky pre krajinu, zdravie obyvateľstva, kvalitu života a 
klímu. V decembri vláda Slovenskej republiky schválila dokument tzv. 
nového všeobecného hospodárskeho záujmu, ktorý hovorí o  ukončení 
dotácií pre uhlie do roku 2023. Ten má však vážne nedostatky. 

SLOVÁ NA ÚVOD  

…
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V októbri vydal Medzivládny panel o zmene klímy jedinečnú správu o 
tom, aká obrovská a naliehavá úloha nás čaká, ak chceme obmedziť 
globálne otepľovanie na znesiteľnú mieru. Správa informuje o rozsahu 
očakávaných dôsledkov klimatickej zmeny. Uvádza tiež konkrétne 
výhody prísnejších klimatických záväzkov jednotlivých krajín. Ak chceme 
dosiahnuť zmiernenie globálneho otepľovania na 1,5 °C v porovnaní s 
predindustriálnym obdobím (oproti plánovaným 2 °C), musíme realizovať 
rýchle a ďalekosiahle zmeny vo všetkých sektoroch spoločnosti. Ak 
chceme, aby sa otepľovanie planéty udržalo pod hranicou 1,5 °C, 
musia krajiny zredukovať svoju spotrebu uhlia o dve tretiny do roku 
2030. Navyše, podiel uhlia na výrobe elektriny by mal byť do roku 2050 
takmer nulový. Obnoviteľné zdroje by mali v roku 2050 dodávať 70 až 
85 percent elektriny. Správa je jedinečná a zároveň najdôležitejšia práca 
z oblasti klimatických vied, akú sme doteraz videli.

Je potrebné zdôrazniť, že klimatická zmena predstavuje reálnu existenčnú 
hrozbu. A právo na priaznivé životné prostredie je našim základným 
právom, garantovaným Ústavou SR. Po rokoch veľkých deklarácií a 
mnohých rečí však potrebujeme vidieť konkrétne veľké činy. Potrebujeme 
zásadnú zmenu. Musíme zmeniť systém, v ktorom poškodzovanie 
životného prostredia nemožno prezentovať ako verejný záujem. Namiesto 
stíhania tých, čo upozorňujú na ničenie životného prostredia, musíme 
začať stíhať tých, čo toto ničenie zapríčiňujú. My všetci hráme kľúčovú 
rolu. Každý človek má povinnosť urobiť všetko, čo je v jeho silách, aby 
sme spoločne obrátili kurz a dokázali nasledovať plán predstavený 
správou medzivládneho panelu.

Ivana Kohutková, riaditeľka Greenpeace SlovenskoSL
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Zapojili sme sa do európskej kampane 
Big Jump. V júni naše aktivistky skočili v 
špeciálnej ochrannej výstroji do rieky Nitra. 
S transparentom „Viete, čo pláva v Nitre?” 
chceli v rámci európskej kampane Big 
Jump upozorniť na znečistenie rieky Nitra, 
ktoré vyplýva z  našich vlastných meraní 
aj vedeckých štúdií, a jej nedostatočnú 
ochranu. V súčasnosti preteká rieka Nitra a 
jej prítok Handlovka územím, kde ťažobná 
spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza, a. 
s. plánuje ťažiť hnedé uhlie. Preto táto ťažobná 
spoločnosť potrebuje, aby sa časti oboch riek 
premiestnili mimo plánovaného ťažobného 
územia. V prípade rieky Nitry ide o viac ako 
3-kilometrový úsek. 
 
Obe korytá už kvôli ťažbe raz preložili. Bolo 
to v roku 2009, keď povrch museli uvoľniť pre 
ťažbu zásob uhlia v 11. ťažobnom poli. Ani 
nie po 10 rokoch chce spoločnosť znova pre 
ťažbu hnedého uhlia premiestňovať oba toky. 
Rieka Nitra však patrí medzi najviac znečistené 
toky na Slovensku. Medzi významnými 
znečisťovateľmi sa skloňujú aj hornonitrianske 
uhoľné bane. Táto rieka má do roku 2021, 
resp. 2027 dosiahnuť dobrý stav vôd. 

KAMPAŇ PROTI UHLIU
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Zlý ekologický stav rieky Nitra, druhá preložka 
koryta tejto rieky v  krátkom časovom horizonte 
a aj výskyt chránených druhov živočíchov a ich 
biotopov sú skutočnosti, ktoré naznačujú, že 
premiestnenie koryta by mohlo byť v rozpore 
s cieľmi stanovenými vnútroštátnymi ale aj 
európskymi normami na úseku ochrany vôd 
a ochrany prírody a krajiny.



ZISTILI SME, ČO SI SLOVÁCI  
A SLOVENKY MYSLIA O UHLÍ

V spolupráci s prieskumnou agentúrou Median SK 
sme realizovali unikátny prieskum verejnej mienky. 
Ešte predtým sme s prekvapením na začiatku zistili, 
že na Slovensku neexistuje žiadny verejný prieskum 
názorov ľudí na uhlie. A to minimálne od roku 2004, 
keď sa vtedajšia vláda prvýkrát rozhodla, že slovenské 
uhlie bude všeobecným hospodárskym záujmom.

Ak všetci obyvatelia doplácajú na uhlie, je férové poznať 
ich názor. Preto sme sa spolu s agentúru Median SK 
pýtali tisíc Slovákov a Sloveniek, čo si myslia o uhlí. 
prieskum prebiehal od 13. septembra 2018 do 1. 
októbra 2018.
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Nadpolovičná väčšina Slovákov a 
Sloveniek sa priklonila k útlmu ťažby 
uhlia i k útlmu výroby elektriny a tepla 
z uhlia (60 a 64 percent opýtaných). 

Väčšina Slovákov nechce uhlie
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Ľudia boli výrazne nespokojní 
so spôsobom, akým sa 
slovenské uhlie financuje. 
Až 70 percent obyvateľstva 
nesúhlasilo s tzv. všeobecným 
hospodárskym záujmom, teda 
so spotrebiteľskými doplatkami 
na uhlie. Navyše, až 74 percent 
opýtaných je všeobecne proti 
dotáciám pre firmy ťažiace uhlie.
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Dôvodom číslo jedna pre útlm 
uhlia pre Slovákov a Slovenky nie 
je ekonomická motivácia, ale práve 
znečistenie životného prostredia 
a vplyv ťažby i  spaľovania uhlia 
na ľudské zdravie. Nadpolovičná 
väčšina si zároveň nepriala, aby 
Hornonitrianske bane Prievidza, 
a. s. dostali povolenie na otvorenie 
12. ťažobného poľa a mohli tak 
ťažiť až do roku 2034.

Slováci sa boja o životné prostredie
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Správu z prieskumu sme odovzdali 
kľúčovým predstaviteľom slovenskej 
vlády a dali im tak priestor na zaujatie 
jasného stanoviska k ťažbe uhlia na 
hornej Nitre.

Slováci chcú čistú budúcnosť
Opýtaní veľmi výrazne podporili 
obnoviteľné zdroje v energetike. 
Energetickú budúcnosť vidia hlavne 
v obnoviteľných alternatívach (73 
percent). To je výrazne viac oproti 
fosílnym palivám ako uhlie či zemný plyn 
(5 a 14 percent). 91 percent Slovákov 
a  Sloveniek si myslí, že by Slovenská 
republika mala viac podporovať výrobu 
energie z obnoviteľných zdrojov. 80 
percent si praje, aby premiér Pellegrini 
podporil prechod regiónu horná Nitra 
od uhlia smerom k čistejšej energetike 
i čistým pracovným miestam.
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Aj naše merania ukázali, že ekologická 
záťaž v regióne je naozaj závažná. Aj keby 
sa už zajtra prestalo ťažiť, škody na životnom 
prostredí zostanú dedičstvom pre región 
a  budúce generácie. Apelovali sme preto 
na kompetentných, aby určili presný dátum 
útlmu ťažby a  aby sa zaviazali k  likvidácii 
environmentálnych záťaží, ktorú ťažba v regióne 
zanechá. Dajú tak nádej na nový štart a lepšiu 
budúcnosť pre obyvateľstvo hornej Nitry.

ANALYZOVALI SME VZORKY V OKOLÍ 
HORNONITRIANSKYCH BANÍ
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V októbri sme dali analyzovať desať vzoriek sedimentov z hornej Nitry. Tieto 
vzorky sme odobrali z piatich vodných tokov (Krivý potok (Buchlová), Hlinky, 
Kristovček, Ťakov a Handlovka), do ktorých spoločnosť Hornonitrianske 
bane Prievidza, a. s. vypúšťa banské odpadové vody. Vzorky analyzovali 
akreditované laboratóriá ALS Czech Republic, s.r.o. Všetky testované 
sedimenty obsahovali predovšetkým znepokojivé množstvá arzénu. Arzén 
má toxické účinky na ľudské zdravie a vodné organizmy. Je mutagénny 
a karcinogénny. V životnom prostredí sa nerozkladá, naopak, zotrváva v ňom. 
Následne sa môže hromadiť v telách živých organizmov. 

ANALYZOVALI SME VZORKY V OKOLÍ 
HORNONITRIANSKYCH BANÍ
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Vláda v decembri schválila kontroverzný 
dokument s názvom „Problematika 
transformácie regiónu horná Nitra v 
súvislosti s návrhom všeobecného 
hospodárskeho záujmu na zabezpečenie 
bezpečnosti dodávok elektriny“, 
ktorý predložila do medzirezortného 
pripomienkovania v novembri.
  

KRITIZOVALI SME NOVÝ NÁVRH TZV.  
„VŠEOBECNÉHO HOSPODÁRSKEHO ZÁUJMU“

Všeobecný hospodársky záujem (VHZ) 
hovorí, že na Slovensku musíme ťažiť 
a spaľovať uhlie. Hlavným príjemcom 
doplatku je Elektráreň Nováky, ktorá 
povinne nakupuje uhlie od spoločno-
sti Hornonitrianske bane Prievidza. 
 
TIETO PENIAZE SÚ Z NAŠICH ÚČTOV.

Koľko doplácame za  
uhlie na Slovensku?

predtým

od 1.septembra

98 mil.€

115,7 mil.€

Materiál vytvoril Úrad podpredsedu vlády a Ministerstvo hospodárstva SR v  spolupráci 
s firmou Hornonitrianske bane Prievidza, a. s. Ako dátum zatvorenia väčšiny baní 
ťažobnej spoločnosti uvádza rok 2027, avšak ponecháva otvorenú baňu Čáry bez 
obmedzenia. Tá sa nachádza na Záhorí a patrí tiež spoločnosti Hornonitrianske bane 
Prievidza, a. s. Stále je tiež na stole zámer nového, 12. ťažobného poľa v dobývacom 
priestore Nováky. Tento projekt presadzovaný ťažobnou spoločnosťou by predĺžil 
ťažbu na hornej Nitre potenciálne až do roku 2034. Navyše, vládny materiál navrhuje 
vyťažené uhlie naďalej spaľovať v elektrárni Nováky a okolitých teplárňach. Neobsahuje 
plán náhrady uhlia do budúcnosti čistými zdrojmi energie a vôbec neberie ohľad na 
ekologickú záťaž či zdravie ľudí. Tento vládny dokument nie je dôstojným podkladom 
pre transformáciu hornej Nitry, ale plánom zaistenia odbytu súkromnej ťažobnej firmy. 12



V novembri vyliezli aktivisti a aktivistky Greenpeace na 
ťažobnú vežu nováckej bane a vyvesili tam pätnásť metrov 
dlhý transparent s výzvou „SKONČITE DOBU UHOĽNÚ“.  
Týmto, u nás síce nezvyčajným, ale nenásilným protestom, chceli 
upozorniť na deštruktívnu ťažbu a spaľovanie uhlia na Hornej Nitre. 
Keď po akcii aktivisti a aktivistky dobrovoľne opustili zariadenie, 
zadržala ich polícia. To, čo nasledovalo potom, prekvapilo celé 
Slovensko aj Európu.

Ešte v ten istý deň začala polícia vyšetrovať skutok ako zločin 
všeobecného ohrozenia. Dvanásti zadržaní strávili noc v cele 
policajného zaistenia a na druhý deň, vo štvrtok, im bolo vznesené 
obvinenie. Nie však pre zločin všeobecného ohrozenia, ale pre 
prečin poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne 
prospešného zariadenia. Za tento trestný čin hrozí trest až päť 
rokov väzenia. Tesne pred vypršaním prípustnej doby zaistenia 
48 hodín, prievidzská prokuratúra doručila v piatok dopoludnia na 
súd návrh na vzatie všetkých zadržaných do väzby.

O dva dni Okresný súd v Prievidzi rozhodol, že aktivistky a aktivisti 
vo väzbe zostanú až do súdneho procesu. Dôvodom mali byť 
obavy z toho, že budú ďalej páchať trestnú činnosť (!). Súd tiež 
odmietol prijať od obvinených písomný sľub, že “nikam neutečú” 
a odmietol aj peňažnú kauciu. Aktivistov a aktivistky previezli do 
väznice v Ilave.

AKTIVISTI A AKTIVISTKY PROTESTOVALI 
NA ŤAŽOBNEJ VEŽI V NOVÁCKEJ BANI
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Rozhodnutie väzobne stíhať účastníkov nenásilného protestu 
v jednom z najtvrdších väzení v krajine, vyvolalo obrovskú 
reakciu. K téme sa vyjadrovali aktivisti, osobnosti kultúrneho 
a spoločenského života, právnici a takmer celá politická 
reprezentácia krajiny. Organizovali sa podporujúce a solidárne 
akcie na Slovensku, ale aj v zahraničí. Absurdnú situáciu ukončil 
4. decembra Generálny prokurátor Slovenskej republiky, ktorý 
vydal príkaz, aby aktivistov a aktivistky z Ilavy okamžite prepustili. 
Podľa Jaromíra Čižnára boli vo väzbe držaní neprávom.
  
Trestné stíhanie aktivistov a aktivistiek Greenpeace následne 
odobrali Okresnej prokuratúre v Prievidzi. Aktivisti a aktivistky 
sa obávali, že tamojšie vyšetrovacie orgány môžu byť v tomto 
prípade zaujaté. Prípad prevzala Krajská prokuratúra v Trenčíne. 
Právny zástupca aktivistov a aktivistiek žiadal odobranie prípadu aj 
prokuratúre v Trenčíne a jeho pridelenie inej krajskej prokuratúre, 
kde nebude hroziť zaujatie. Generálny prokurátor však rozhodol, 
že prípad dvanástich aktivistov a aktivistiek Greenpeace zostáva 
v kompetencii Trenčianskej krajskej prokuratúry. 

Prokuratúra v Trenčíne zrušila na základe sťažnosti obvinenie 
vznesené vyšetrovateľom voči dvanástim aktivistom a aktivistkám. 
Podľa prokuratúry aktivisti a aktivistky svojim konaním neohrozili 
žiadne všeobecne prospešné zariadenie. Nebola ohrozená ani 
prevádzka elektrárne Nováky, keďže k dispozícii sú zásoby uhlia. 
Trestné konanie však neskončilo a vyšetrovanie sa opäť zameralo 
na to, či nedošlo k spáchaniu zločinu všeobecného ohrozenia, 
a teda či nebol ohrozený život, zdravie a majetok. To znamená, 
že polícia bude zisťovať nové dôkazy a následne vyhodnotí, či 
niekoho obviní z tohto trestného činu alebo či celú vec postúpi 
na priestupok alebo úplne ukončí. AK
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Na záver je potrebné dodať, že pani sudkyňa, 
ktorá rozhodovala o väzobnom stíhaní účastníkov 
protestu v Novákoch, v   rozhodnutí o vzatí do 
väzby to formulovala tak, akoby proti baniam robili 
rozsiahle vojenské operácie. Je to však úplné 
nepochopenie toho, ako sa líši legitímna aktivita 
protestujúcich od  nebezpečnej organizovanej 
trestnej činnosti. Ak  by sme totiž  interpretovali 
občianske aktivity, ako to urobila pani sudkyňa 
(a ak by nedošlo ku následnej korekcii zo strany 
generálneho prokurátora), bol by to pre demokraciu 
v tejto krajine veľmi nebezpečný precedens.
 
Rozhodnutie pani sudkyne spochybňovalo 
dlhodobú prácu občianskych aktivistov, ktorí 
systematicky odhaľujú znečisťovanie životného 
prostredia, spochybňovalo oprávnenú kritiku 
subjektov, ktoré ohrozujú životné prostredie, 
spochybňovalo právo na názor a jeho slobodné 
vyjadrenie, spochybňovalo právo na združovanie a 
protest, no a v neposlednom rade legitímnu činnosť 
prezentovalo, ako niečo škodlivé, nebezpečné a 
potenciálne trestné. Našťastie v tomto prípade 
systém bŕzd a  protiváh fungoval a generálny 
prokurátor vzniku tohto nebezpečného precedensu 
zabránil. Sme však presvedčení, že tento „justičný“ 
aspekt kauzy „Nováky“ by si do budúcnosti zaslúžil 
viac pozornosti a oveľa hlbšiu analýzu. 15AK
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MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA
Priemyselná živočíšna výroba predstavuje 
obrovskú záťaž pre životné prostredie. Na to, 
aby sme ju udržali pri živote, spotrebujeme 
veľké množstvo krmív, vody a liekov.  
Do našich vôd tak unikajú pesticídy, rôzne 
kovy, veterinárne lieky a nadmerné množstvo 
živín. V riekach tak vzniká chemický kokteil, 
ktorý môže ohrozovať prírodu a naše zdravie. 

V júni a júli sme v rámci organizácie odoberali 
vzorky vôd v desiatich krajinách EÚ. 
Greenpeace Slovensko bol zodpovedný 
za koordináciu všetkých odberov tak, aby 
sme dodržali naše najprísnejšie štandardy. 
Rovnako sme boli súčasťou tímov, ktoré 
vzorky odoberali. 
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Testy sme vykonali v 29 riekach a kanáloch, a to 
v regiónoch s intenzívnym chovom dobytka. Zisťovali 
sme, či sa vo vzorkách nachádzajú veterinárne lieky, 
pesticídy, živiny a kovy. Výsledky ukázali prítomnosť 
viac ako 20 rôznych veterinárnych liekov a 100 rôznych 
pesticídov. Koncentrácie dusičnanov dosahovali 
podlimitné množstvá (to pravdepodobne súvisí s tým, že 
sme vzorky odoberali v období roka, kedy sa relatívne 
nízka úroveň dusičnanov očakáva). Napriek tomu 
však polovica vzoriek obsahovala dusičnany v takom 
množstve, ktoré by mohlo ohroziť citlivé bezstavovce, 
ryby a obojživelníky. Iba štyri vzorky obsahovali 
vyššiu koncentráciu kovov, ktoré sa vyskytujú pri 
poľnohospodárskej výrobe, predovšetkým kadmium. 

Nami testované regióny sú dotované značnými 
množstvami financií Európskej únie, a to 
prostredníctvom Spoločnej poľnohospodárskej politiky. 
Žiaľ, údaje o poľnohospodárskych dotáciách EÚ nie 
sú dostatočne transparentné a ucelené. A tak nie je 
možné presne zistiť koľko verejných peňazí ide na 
podporu priemyselných živočíšnych fariem v týchto 
regiónoch.
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Úspešná realizácia našich aktivít 
by nebola možná bez podpory 
a nezištnej pomoci mnohých 
dobrovoľníkov a dobrovoľníčok. 

DOBROVOĽNÍCI A DOBROVOĽNÍČKY GREENPEACE
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Najvýraznejšou aktivitou tohto roka bol spomínaný 
protest na ťažobnej veži v Novákoch, ktorého sa 
zúčastnili aktivisti a aktivistky zo Slovenska, Českej 
republiky, Fínska a Belgicka. Tí boli niekoľko dní 
neprávom zadržaní a väznení a ich aktivita sa absurdne 
prirovnávala k spáchaniu trestného činu. Tento počin 
aktivistov a aktivistiek bol však aktom odvahy a nie 
zločinu. Neohrozili nikoho zdravie, život ani majetok. 
Majme na pamäti, že mnohé výzvy zvládneme iba 
vtedy, keď bude (nielen) Slovensku viac ľudí, ktorí 
sa nebudú báť riskovať svoje pohodlie, a ktorí budú 
ochotní obetovať svoj čas a energiu pre prospech nás 
všetkých. Aktivizmus jednoducho nie je zločin a nesmie 
byť trestaný.
 
Počas náročných dní trvania kauzy okolo nováckeho 
protestu sme sa nezaobišli bez podpory obrovského 
množstva ľudí, ktorí pomáhali všade, kde bolo potrebné. 
Ich pomoc bola neoceniteľná pri mediálnej práci, 
organizácii solidárnych udalostí, koordinácii práce a ľudí, 
ale aj pri zabezpečovaní jedla a nevyhnutných potrieb pre 
aktivistov a aktivistky, transporte alebo tvorbe fotografií. 
 
Dobrovoľnícka pomoc sa nám dostala aj pri ďalších 
aktivitách. Napríklad pri odbere vzoriek na hornej 
Nitre, pri práci v teréne alebo pri tvorbe fotografického 
materiálu. Naši aktivisti a aktivistky navyše pomáhali 
Greenpeace aj za hranicami.
 
Milí dobrovoľníci, milé dobrovoľníčky, ĎAKUJEME!
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Na záver by sme sa chceli poďakovať všetkým vám, ktorí ste nás počas celého roka 
podporovali, pomáhali nám a stáli spolu s nami na strane životného prostredia. Bez vašej 
podpory a pomoci by naša práca, nasadenie ani kampane neboli možné. Vážime si to a 
ďakujeme, že ste s nami! Aj vy ste Greenpeace!

Pevne tiež veríme, že nám zachováte priazeň i v nasledujúcich rokoch a budete aj naďalej 
podporovať aktivity Greenpeace zamerané na ochranu zdravia a životného prostredia.

Finančne môžete našu prácu podporiť zaslaním príspevku na náš účet, ktorý máme 
od tohto roku v rámci regionálnej organizácie Greenpeace CEE (Greenpeace Stredná 
a Východná Európa) a nie v rámci Slovenska. Každý jeden, aj malý príspevok je pre nás 
nesmierne cenný. Najväčšiu podporu nám však preukážu ľudia, ktorí sa nás rozhod-
nú podporovať pravidelne. Vďaka takýmto príspevkom totiž vieme lepšie plánovať naše 
budúce aktivity. Príspevky nám možno posielať iba prostredníctvom formulára na 
https://cee.donate.greenpeace.org/sk/campaigns/slovakia. 



Greenpeace Slovensko je spolu s ďalšími siedmimi národnými 
kanceláriami súčasťou Greenpeace Stredná a Východná Európa 
(Greenpeace CEE).

Spoločne pracujeme na regionálnych projektoch a ekologických 
témach, ktoré sa často netýkajú iba Slovenska. Naše 
kapacity preto prioritne venujeme riešeniu medzinárodných 
a globálnych environmentálnych hrozieb. Veď problémy 
životného prostredia nepoznajú geografické hranice štátov.  

Ako už bolo mnohokrát napísané a povedané, Greenpeace je jednou 
z mála organizácií na svete, ktorá neprijíma žiadne dary od štátu, 
politických strán ani korporácií. Tento náš postoj predstavuje záruku 
zachovanie si nezávislosti a neoblomnosti. Vďaka tejto zásade si 
nás nemôže kúpiť žiadna spoločnosť ani lobistická skupina.

FINANČNÁ SPRÁVA A KONTROLA FINANCIÍ

Analýza príjmov v roku 2018
Príjmy Greenpeace Slovensko v roku 2018 v tis. €

Príspevok z Greenpeace Stredná a Východná Európa  
Podporovateľské príspevky od fyzických osôb 
Príjem z 2 % z daní:  
Celkové príjmy  
Greenpeace Slovensko v roku 2018 v tis. €

286
6* 

0** 
292

*Ukončenie prijímania príspevkov od fyzických osôb na Slovensku
**Greenpeace Slovensko nemôže prijímať 2 % z daní v období rokov  
2017 – 2020 z dôvodu procesného pochybenia.

Analýza výdavkov v roku 2018
Výdavky Greenpeace Slovensko v roku 2018 v tis. €*

Priame náklady na národné a medzinárodné kampane  
Média (foto, video, online) a komunikácia s verejnosťou
Fundraising a komunikácia s podporovateľmi/podporovateľkami
Logistika, koordinácia dobrovoľníkov/dobrovoľníčok a organizácia 
 verejných podujatí  
Administratívne zabezpečenie kampaní, materiál a ostatné náklady 
Celkové výdavky 

112
15 
3 
 

81 
81 

292

Jednou zo zásad Greenpeace je aj každoročná kontrola narábania 
s financiami niektorou z nezávislých audítorských spoločností. 
Audit účtovnej závierky organizácie Greenpeace Slovensko k 31. 
12. 2018 uskutočnila audítorská spoločnosť Grant Thornton Audit, 
s.r.o., ktorá dospela k nasledujúcemu stanovisku:

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý 
a verný obraz finančnej situácie spoločnosti Greenpeace Slovensko, 
Bratislava k 31. decembru 2018 a výsledku jej hospodárenia za 
rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 
Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 
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