
Etický kódex Centra pre filantropiu n.o. 
 

Centrum pre filantropiu n.o. slúži na podporu celého spektra verejnoprospešných účelov a aktívne 
prispieva k rozvoju a kultivácii darcovstva na Slovensku. 

Záleží nám na zachovaní dôvery voči našej práci a na udržaní dobrého mena našej organizácie, ako aj 
občianskeho prostredia, ktorého sme súčasťou. Preto sme prijali Etický kódex, ktorý stanovuje princípy 
a postupy našich etických štandardov a spôsobov, akými konáme.   

Etický kódex sa vzťahuje na členov orgánov CpF, zamestnancov, členov externých hodnotiacich komisií 
a ďalšie osoby, ktoré sa podieľajú na aktivitách CpF. 

Konáme férovo a v dobrej viere voči všetkým našim partnerom, predkladateľom projektov, podporeným 

organizáciám a jednotlivcom, ako aj širokej verejnosti, rešpektujúc príslušné právne normy upravujúce 

podmienky fungovania prostredia, v ktorom pôsobíme. 

 

Nevykonávame a nepodporujeme činnosť, ktorá nenapĺňa verejnoprospešný účel a nie je v súlade 

s poslaním a hodnotami CpF. Nevykonávame činnosť a nepodporujeme organizácie, ktorých aktivity by 

ohrozovali slobodu, ľudské práva, demokraciu, ktoré by neboli v súlade so všeobecne uznávanými 

etickými normami a ktoré by nekonali zodpovedne voči životnému prostrediu.  

 

Dbáme na to, aby partnerské vzťahy a spolupráce boli transparentné a vzájomne rešpektujúce. Pri 

napĺňaní svojho poslania dávame dôraz na zachovanie autonómie, slobody kriticky sa vyjadrovať a konať 

nezávisle.  

 

Nepodporujeme činnosť politických strán, neprikláňame sa k žiadnej politickej orientácii a rovnako ani k 

náboženskému smeru, cirkvi či hnutiu. Ako kľúčové pre širšie sociálne a politické zdravie našej 

spoločnosti intenzívne vnímame hodnotu aktívneho občianstva a solidarity. 

 

Vyhradzujeme sa voči akejkoľvek forme diskriminácie, či už na pracovisku, alebo vo vzťahu k našim 

partnerom alebo žiadateľom. Dbáme na schopnosť porozumieť potrebám iných. Podporujeme skutky a 

činy vykonané v prospech druhých bez očakávania odmeny. Chceme, aby naše programy boli citlivé aj 

voči potrebám slabších a znevýhodnených, ktorí tak môžu žiť plnohodnotnejšie a naplno rozvíjať svoj 

potenciál.  

 

Uvedomujeme si zodpovednosť, ktorú máme voči podporeným organizáciám, inštitúciám, lokálnym 

komunitám, rodinám či jednotlivcom, ale aj voči širokej verejnosti a životnému prostrediu. Preto sa 

snažíme, aby podpora, ktorú sprostredkúvame, bola nielen oprávnená a transparentná, ale aj udržateľná, 

zabezpečujúca dlhodobé zmeny vedúce k zvyšovaniu kvality dotknutých oblastí a zlepšovaniu života ľudí.  

 

Svojou činnosťou aktívne rozširujeme hodnoty a modely darcovstva, dobročinnosti a dobrovoľníctva. 

Prostredníctvom nich prispievame k vzájomnej solidarite a porozumeniu medzi občanmi navzájom 

i medzi verejným a súkromným sektorom. 

 



Prostredníctvom webových stránok, výročných správ a obchodného vestníka pravidelne zverejňujeme 

všetky informácie o našich aktivitách, finančnom hospodárení, čerpaní finančných darov a konečnom 

využití grantových prostriedkov, ktoré sú prístupné ako našim partnerom a donorom či príslušným 

úradom štátnej správy, tak aj širokej verejnosti.  

 

K zdieľaniu, využívaniu a uchovávaniu informácií pristupujeme zodpovedne. Záleží nám na zachovaní 

dôvery. Informácie sú u nás v bezpečí a využívané len na účely a spôsobmi, ktoré boli odsúhlasené 

dotknutými stranami.  

 

Dôležitými atribútmi grantových programov a partnerstiev, ktoré spoluvytvárame a realizujeme spoločne 

s našimi partnerskými organizáciami, sú otvorenosť, transparentnosť, zrozumiteľnosť a prístupnosť.  

 

Dbáme na správne, jasné a včasné zverejňovanie grantových výziev, ich cieľov, podmienok predkladania 

projektov a kritérií ich posudzovania, čím poskytujeme rovnakú šancu uchádzať sa o podporu všetkým 

záujemcom, ktorí napĺňajú kritériá oprávnenosti.   

 

O výsledkoch posudzovania informujeme nielen uchádzačov, ale aj širokú verejnosť, a to 

prostredníctvom webovej stránky CpF alebo našich partnerov. Zverejňujeme mená posudzovateľov 

projektov, ako aj prijímateľov finančných príspevkov a grantov, pričom sa riadime princípom maximálnej 

transparentnosti pri zachovaní dôstojnosti.  

 

Počas termínu vyhlásených grantových výziev, ale aj mimo nich, poskytujeme konzultácie všetkým 

uchádzačom o grantové prostriedky, ktorí prejavia záujem. 

 

Finančné prostriedky sú prerozdeľované čo najprehľadnejším spôsobom a s vopred jasne definovanými 

podmienkami a požiadavkami. Využitie poskytnutej podpory, ktoré je v súlade so zameraním daných 

grantových programov a partnerských zmlúv, podlieha detailnej kontrole.  

 

Členovia orgánov CpF, zamestnanci CpF, ako aj partnerské organizácie a prizvaní členovia hodnotiacich 

komisií nevykonávajú činnosti, ktoré by priamo alebo nepriamo viedli ku konfliktu záujmov. 

 

Rozhodovanie o podporených projektoch je zverené do rúk externej odbornej komisie, ktorej členovia a 

členky sa zaväzujú konať v súlade s Etickým kódexom hodnotiacej komisie. 

 

Členstvo v odbornej komisii zaväzuje k nestrannosti, zachovávaniu dôvernosti informácií a vylúčeniu 

konfliktu záujmov. Komisia postupuje čestným, nezaujatým a zodpovedným spôsobom. Koná tak, aby jej 

členovia a členky mohli zostať objektívni/-e pri posudzovaní predkladaných projektov a aby ich konanie 

neohrozilo ich nezávislosť, dobré meno CpF ani nepoškodzovalo jeho záujmy a ciele.  

 

CpF sa zároveň ako jeden z iniciátorov vzniku Asociácie firemných nadácií, ktorej cieľom je prispievať 

k maximalizácii efektivity a transparentnosti pri dosahovaní verejnoprospešného účelu, hlási ku kódexu 

transparentnosti prijatého jeho členmi.  

  

https://cpf.pikulik.sk/wp-content/uploads/2021/11/eticky-kodex-clena-hodnotiacej-komisie.pdf
https://asfin.sk/o-nas/eticky-kodex/
https://asfin.sk/o-nas/eticky-kodex/

