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Transparency International Slovensko 
(ďalej len TIS) je nezisková nestranícka 
mimovládna organizácia so sídlom v 
Bratislave. Je národnou pobočkou 
celosvetovej mimovládnej organizácie 
Transparency International a na Slovensku 
pôsobí od roku 1998.  
 
TIS sa venuje predovšetkým otázkam 
spojeným s korupciou vo verejnom sektore 
Slovenska, a to na centrálnej úrovni, ako aj 
na úrovni decentralizovanej správy vecí 
verejných. Medzi hlavné ciele TIS patrí 
podpora a presadzovanie takých hodnôt v 
slovenskom verejnom sektore, akými sú 
transparentnosť, zodpovednosť, dôvera a 
integrita, ktoré významným spôsobom 
pomáhajú znižovať korupciu. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZÁKLADNÉ ÚDAJE O ORGANIZÁCII: 
 
Transparency International Slovensko 
Bajkalská 25 
827 18 Bratislava 212 
Slovenská republika 
 
tel./fax: (00421 2) 5341 7207 
e-mail: tis@transparency.sk 
web: www.transparency.sk 
 
IČO:  31817823 
DIČ: 2021689197 
reg. na Ministerstve vnútra Slovenskej 
republiky pod číslom VVS/1-900/90-16790 
 
 

 



  

 

 

 

OBSAH 
 

AKTIVITY TRANSPARENCY INTERNATIONAL SLOVENSKO V ROKU 2011 ........................... 1 

Program TIS: Transparentná samospráva ..................................................................... 3 

Program TIS: Vláda a boj proti korupcii ........................................................................ 8 

Program TIS: Verejné obstarávanie a korupcia .......................................................... 11 

Program TIS: Protikorupčné vzdelávanie a výskum v oblasti korupcie ...................... 14 

Ďalšie aktivity TIS ........................................................................................................ 16 

Účasť zástupcov TIS na konferenciách a seminároch ................................................. 18 

Mediálne výstupy za rok 2011 .................................................................................... 19 

ĽUDIA A TRANSPARENCY INTERNATIONAL SLOVENSKO V ROKU 2011 .......................... 22 

FINANČNÁ SPRÁVA .......................................................................................................... 23 

Darcovia podporujúci Transparency International Slovensko v roku 2011 ................ 23 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor výročnej správy 2011: 

Slavomíra Šatníková 



  

 

1 | V ý r o č n á  s p r á v a  2 0 1 1  
 

AKTIVITY TRANSPARENCY 

INTERNATIONAL SLOVENSKO V 

ROKU 2011 

 
V roku 2011 TIS pokračovala v rozvíjaní 
svojich tradičných aktivít zameraných na 
boj proti korupcii vo viacerých oblastiach. 
Jej činnosť vychádzala z presvedčenia, že 
znižovať korupciu znamená robiť 
systémové zmeny v oblasti prevencie 
a represie, a zároveň zvyšovať citlivosť 
verejnosti na túto oblasť. 
 
Počas celého trvania roku 2011 sa TIS 
zameriavala najmä na svoje tradičné 
programy.  
 
Ako po ostatné roky, aj v tomto roku sa TIS 
sústredila na samosprávy a presadzovanie 
protikorupčných odporúčaní a iných 
návrhov na zlepšenie správy vecí verejných 
v rámci nich. V tejto oblasti si TIS dlhodobo 
udržiava silnú pozíciu a aj naďalej sa preto 
snaží rozvíjať a zdokonaľovať programy v 
samosprávach, ktoré zaznamenávajú 
úspechy aj vo svetovom merítku1.   
 
TIS sa pokúšala aj o presadzovanie 
protikorupčných odporučení na úrovni 
centrálnej vlády, čomu predchádzalo 
viacero monitorovacích aktivít, ktorými sa 
TIS snažila ohodnotiť situáciu a stav v 
rôznych oblastiach politiky. Aj tento rok TIS 
reagovala na situácie, ktoré sa jej nezdali 
správne posúdené a poskytla vlastné 
odporúčania na zlepšenie daného stavu v 
predmetných otázkach. 
 
Tradične sa TIS venovala aj oblasti 
verejného obstarávania, v rámci ktorej 
vydala analýzy a štúdie, či uskutočnila 
semináre. Významnou aktivitou v tejto 
oblasti bolo najmä spustenie nového 

                                                           
1
 napr. ocenenia mesta Martin za jeho 

protikorupčné aktivity, ktoré započal v 
spolupráci s TIS v rámci projektu transparentné 
mesto. 

portálu Otvorené verejné obstarávanie, 
ktorý sprístupnil údaje o výsledkoch 
tendrov vo verejnej správe od roku 2005 v 
celkovom objeme za viac ako 22 miliárd 
eur.  
 
TIS aj počas uplynulého roka uskutočnila 
viacero protikorupčných seminárov či 
workshopov. 
 
Aj v tomto roku TIS pripravila viaceré 
tlačové besedy či vydala niekoľko tlačových 
správ, v ktorých zaujala stanovisko k 
mnohým otázkam spojených s korupciou a 
konfliktom záujmov. Popri publikovaní 
viacerých autorských článkov poskytli 
zástupcovia TIS mnoho vyjadrení pre 
médiá. 
 
Takmer všetky z uvedených aktivít, ktoré 
budú priblížené v nasledujúcich sekciách, 
boli súčasťami prebiehajúcich alebo 
ukončených projektov, na ktorých sa TIS 
podieľa(la), a ktoré sa dotýkali nielen 
Slovenska, ale aj iných krajín. Práve takáto 
cezhraničná spolupráca zvyšuje kapacitu 
TIS zúčastňovať sa na zlepšovaní stavu 
transparentnosti v rôznych oblastiach na 
Slovensku, keďže sa prehlbujú znalosti TIS 
o praktiky v zahraničí.  
 
Významným projektom, ktorý prebiehal od 
januára až do decembra 2011 bol projekt 
Budovanie sietí pre zvýšenie kapacít na 
posilnenie udržateľnosti transparentných 
miestnych samospráv na Slovensku a v 
Maďarsku, ktorý bol záštitou mnohých 
aktivít TIS v rámci samospráv.  
 
Ďalším projektom, ktorý súvisí s oblasťou 
verejného obstarávania, je stále 
prebiehajúci projekt Zlepšenie systémov 
verejného obstarávania v Českej a 
Slovenskej republike.  
 
Od októbra 2010 do októbra 2012 je TIS 
miestnym partnerom projektu Systém 
integrity spravovania v Európe, ktorý 
umožnil skúmanie pripravenosť štátnych 

http://www.transparency.sk/budovanie-sieti-pre-zvysenie-kapacit-na-posilnenie-udrzatelnosti-transparentnych-miestnych-samosprav-na-slovensku-a-v-madarsku/
http://www.transparency.sk/budovanie-sieti-pre-zvysenie-kapacit-na-posilnenie-udrzatelnosti-transparentnych-miestnych-samosprav-na-slovensku-a-v-madarsku/
http://www.transparency.sk/budovanie-sieti-pre-zvysenie-kapacit-na-posilnenie-udrzatelnosti-transparentnych-miestnych-samosprav-na-slovensku-a-v-madarsku/
http://www.transparency.sk/budovanie-sieti-pre-zvysenie-kapacit-na-posilnenie-udrzatelnosti-transparentnych-miestnych-samosprav-na-slovensku-a-v-madarsku/
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inštitúcii na korupčné situácie a zároveň 
naďalej zastrešuje aktivity TIS súvisiace s 
identifikáciou a presadením nástrojov na 
boj proti korupcii pre spomínané inštitúcie.  
 
Od polovice roka 2011 realizuje TIS projekt 
Meranie pokroku transparentnosti vo 
verejných inštitúciách, ktorý za prvý polrok 
svojho trvania umožnil dva výstupy - 
vytvorenie rebríčka transparentnosti žúp a 
spustenie portálu OtvoreneZmluvy.sk pre 
monitorovanie a hodnotenie zmlúv. 
Rovnako bolo jeho súčasťou analýza TIS 
protikorupčných aktivít vlády a parlamentu 
po prvom roku vládnutia. 
 
V roku 2011 ďalšie tri ukončené projekty 
Zverejňovanie verejných zmlúv, 
Presadzovanie protikorupčnej agendy v 
slovenských obciach a Za transparentnejšiu 
samosprávu umožnili uskutočniť aktivity 
pre rovnomenné oblasti, ktorým sa 
venujeme aj ďalej v tejto správe. 
 
Bilancujúc rok 2011 by TIS rada vyjadrila 
vďaku donorom, ktorí podporili jej aktivity, 
členom Aliancie za transparentnosť a boj 
proti korupcii, externým spolupracovníkom 
TIS, a ďalším spolupracujúcim inštitúciám 
za ich doterajšiu spoluprácu, ako aj 
médiám, ktoré napomáhali vytvárať 
protikorupčné povedomie. 
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Program TIS: Transparentná 
samospráva       
 
Aj v uplynulom roku 2011 sa TIS zaoberala 
problematikou transparentnosti 
samospráv. Táto téma je stále veľmi 
aktuálna, o čom svedčia aj prieskumy 
vnímania korupcie na tejto úrovni správy 
vecí verejných, ale aj napríklad neustále 
podnety od občanov doručované do TIS. 
 
Mnoho aktivít v rámci samospráv 
nadväzujú na projekty z predchádzajúceho 
roku. Aj v tomto roku sa totiž podarilo 
uskutočniť tri audity v miestnych 
samosprávach, ktoré po úspešnosti v 
Martine2 majú veľký potenciál zlepšovať 
lokálnu úroveň riadenia. V slovenských 
podmienkach tak ide o ďalšiu výraznejšiu 
snahu miestnych samospráv systémovo 
obmedzovať korupciu a posilniť 
transparentnosť. 
 
Audity uskutočnené v roku 2011 vykonala 
TIS v meste Banská Bystrica a v mestskej 
časti Bratislava-Ružinov  a v meste 
Prievidza. Prvé dva uvedené audity boli 
súčasťou projektu Budovanie sietí pre 
zvýšenie kapacít na posilnenie udržateľnosti 
transparentných miestnych samospráv na 
Slovensku a v Maďarsku3 v rámci Programu 
cezhraničnej spolupráce Maďarská 
republika - Slovenská republika a boli 
financované Európskou úniou – Európskym 
fondom regionálneho rozvoja. 
 
Dňa 23.2.2011 TIS a mesto Bystrica 
oficiálne odštartovali projekt "Audit a 
príprava vybraných protikorupčných 
opatrení". V mestskej časti Bratislava-
Ružinov sa obdobný projekt "Zavedenie 

                                                           
2
 O úspešnosti auditu v Martine svedčí aj 

udelenie prestížnej ceny OSN  za verejnú službu 
tomuto mestu.  
3
 Viac na 

http://www.transparency.sk/budovanie-sieti-
pre-zvysenie-kapacit-na-posilnenie-
udrzatelnosti-transparentnych-miestnych-
samosprav-na-slovensku-a-v-madarsku/ 

komplexného balíka opatrení v kľúčových 
oblastiach činnosti Mestskej časti 
Bratislava-Ružinov, s cieľom obmedziť 
korupciu a posilniť transparentnosť" začal 
30.6.2011. V Prievidzi tento projekt 
prebieha od októbra 2010. Všetky tri 
projekty vychádzajú z rovnakej 
protikorupčnej stratégie. Táto je rozdelená 
do troch fáz a zakladá sa na sedemnástich 
politikách, ktoré TIS identifikovala ako 
kľúčové v každej z miestnych samospráv.  
 
Počas prvej fázy TIS a jej experti v oboch 
samosprávach identifikovala stav týchto 
politík, ktorý zhrnuli v jednotlivých 
správach pre samosprávy: 

 Správa z auditu politík mesta Prievidza4 

 Správa z auditu politík mesta Banská 
Bystrica5 

 Správa z auditu politík mestskej časti 
Bratislava-Ružinov6 

 
 
 
 
 
 
 
 
V rámci druhej fázy sa protikorupční 
experti TIS zamerali na vybrané oblasti, 
ktoré si samosprávy samé zvolili, a 
vypracovali pre ne protikorupčné 
odporúčania šité na ich podmienky. 
Hmatateľným výstupom aj tejto fázy boli 
správy:  

                                                           
4
 Celá správa je dostupná na: 

http://www.transparency.sk/wp-
content/uploads/2010/10/Prievidza-auditova-
sprava-final0111.pdf 
5
 Celá správa je dostupná na: 

http://www.transparency.sk/wp-
content/uploads/2011/02/BB_1.faza_auditova-
sprava.pdf 
6
 Celá správa je dostupná na: 

http://www.transparency.sk/wp-
content/uploads/2011/02/BB_1.faza_auditova-
sprava.pdf 

http://www.transparency.sk/budovanie-sieti-pre-zvysenie-kapacit-na-posilnenie-udrzatelnosti-transparentnych-miestnych-samosprav-na-slovensku-a-v-madarsku/
http://www.transparency.sk/budovanie-sieti-pre-zvysenie-kapacit-na-posilnenie-udrzatelnosti-transparentnych-miestnych-samosprav-na-slovensku-a-v-madarsku/
http://www.transparency.sk/budovanie-sieti-pre-zvysenie-kapacit-na-posilnenie-udrzatelnosti-transparentnych-miestnych-samosprav-na-slovensku-a-v-madarsku/
http://www.transparency.sk/budovanie-sieti-pre-zvysenie-kapacit-na-posilnenie-udrzatelnosti-transparentnych-miestnych-samosprav-na-slovensku-a-v-madarsku/
http://www.transparency.sk/budovanie-sieti-pre-zvysenie-kapacit-na-posilnenie-udrzatelnosti-transparentnych-miestnych-samosprav-na-slovensku-a-v-madarsku/
http://www.transparency.sk/budovanie-sieti-pre-zvysenie-kapacit-na-posilnenie-udrzatelnosti-transparentnych-miestnych-samosprav-na-slovensku-a-v-madarsku/
http://www.transparency.sk/budovanie-sieti-pre-zvysenie-kapacit-na-posilnenie-udrzatelnosti-transparentnych-miestnych-samosprav-na-slovensku-a-v-madarsku/
http://www.transparency.sk/budovanie-sieti-pre-zvysenie-kapacit-na-posilnenie-udrzatelnosti-transparentnych-miestnych-samosprav-na-slovensku-a-v-madarsku/
http://www.transparency.sk/budovanie-sieti-pre-zvysenie-kapacit-na-posilnenie-udrzatelnosti-transparentnych-miestnych-samosprav-na-slovensku-a-v-madarsku/
http://www.transparency.sk/wp-content/uploads/2011/02/BB_1.faza_auditova-sprava.pdf
http://www.transparency.sk/wp-content/uploads/2011/02/BB_1.faza_auditova-sprava.pdf
http://www.transparency.sk/wp-content/uploads/2011/02/BB_1.faza_auditova-sprava.pdf
http://www.transparency.sk/wp-content/uploads/2011/02/BB_1.faza_auditova-sprava.pdf
http://www.transparency.sk/wp-content/uploads/2010/10/Prievidza-auditova-sprava-final0111.pdf
http://www.transparency.sk/wp-content/uploads/2010/10/Prievidza-auditova-sprava-final0111.pdf
http://www.transparency.sk/wp-content/uploads/2010/10/Prievidza-auditova-sprava-final0111.pdf
http://www.transparency.sk/wp-content/uploads/2011/02/BB_1.faza_auditova-sprava.pdf
http://www.transparency.sk/wp-content/uploads/2011/02/BB_1.faza_auditova-sprava.pdf
http://www.transparency.sk/wp-content/uploads/2011/02/BB_1.faza_auditova-sprava.pdf
http://www.transparency.sk/wp-content/uploads/2011/02/BB_1.faza_auditova-sprava.pdf
http://www.transparency.sk/wp-content/uploads/2011/02/BB_1.faza_auditova-sprava.pdf
http://www.transparency.sk/wp-content/uploads/2011/02/BB_1.faza_auditova-sprava.pdf
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 Návrhy protikorupčných opatrení pre 
mesto Prievidza7 

 Návrhy protikorupčných opatrení pre 
mesto Banská Bystrica8 

 Návrhy protikorupčných opatrení pre 
mestskú časť Bratislava-Ružinov9 

 
V mesiaci január 2012 bola započatá aj 
tretia fáza auditov v Banskej Bystrici a 
Ružinove (v Prievidzi táto fáza prebieha od 
leta 2011), ktorá v súčasnosti stále 
prebieha, a ktorá predpokladá zavedenie 
protikorupčných opatrení do samotnej 
praxe samospráv. Vedenia oboch 
samospráv zorganizovali tlačové 
konferencie, na ktorých prisľúbili zavedenie 
niekoľkých z predkladaných 
protikorupčných opatrení10. V tomto 
ohľade TIS prisľúbila svoju súčinnosť pri 
pomoci s týmto procesom. 
 
S podobnými aktivitami pracoval aj ďalší 
projekt s názvom Presadzovanie 
protikorupčnej agendy v slovenských 
obciach od marca do apríla 2011, ktorého 
cieľom bolo  uskutočniť obecnú verziu 
projektu Transparentné mesto, resp. 
auditov. Experti TIS jednej zo slovenských 
obcí vypracovali protikorupčnú stratégiu 
vrátane potrebných dokumentov. Súčasťou 
projektu bolo tiež vypracovanie 

                                                           
7
 Celá správa je dostupná na:  

http://www.transparency.sk/wp-
content/uploads/2010/10/PD_sprava-
protikorupcna-opatrenia_2.faza_.pdf 
8
 Celá správa je dostupná na: 

http://www.transparency.sk/wp-
content/uploads/2011/02/BB_Navrh-
prorikorupcnych-opatreni.pdf 
9
 Celá správa je dostupná na: 

http://www.transparency.sk/wp-
content/uploads/2011/02/RU_Navrh-
prorikorupcnych-opatreni-pre-MC-Bratislava-
Ruzinov.pdf 
10

 Pozri napr. http://bbonline.sk/banska-
bystrica-bude-mat-etickeho-komisar/ alebo 
http://bratislava.sme.sk/c/6241376/ruzinov-
planuje-eticky-kodex-pre-poslancov-aj-
zamestnancov.html. 

odporúčaní11 pre obce a zverejnenie 
krátkej príručky určenej poslancom a 
starostom slovenských obcí, ktorú môžete 
nájsť na http://www.transparency.sk/wp-
content/uploads/2011/03/PRINT_Brozura-
PKM-pre-obce.pdf.  

 
TIS tieto odporúčania a skúsenosti zo 
zavádzania protikorupčných opatrení vo 
vybranej obci prezentovala aj počas 
seminárov "Protikorupčné minimum pre 
obce" 30.2.2011 v Babíne (okr. Námestovo) 
a o týždeň neskôr v Beladiciach.12  
 
V rámci tohto programu treba spomenúť aj 
seminár Verejná kontrola obecnej 
samosprávy, ktorý sa uskutočnil od 22. do 
24. júla 2011 v Lúčkach pri Kremnici13. Bol 
určený najmä pre miestnych aktivistov, 
zúčastnilo sa ho však aj niekoľko poslancov 
obecných  a mestských zastupiteľstiev, 
nakoľko tieto statusy sú na miestnej úrovni 

                                                           
11

 Viac na http://www.transparency.sk/wp-
content/uploads/2011/03/TIS_odporucania.sa
mosprava_obce.pdf 
12

 Prezentáciu je možné stiahnuť na 
http://www.transparency.sk/wp-
content/uploads/2011/03/Babin.Beladice_Prez
entacia.pdf 
13

 Program a prezentácie seminára nájdete na: 
http://www.transparency.sk/seminar-tis-
verejna-kontrola-miestnej-samospravy-
2011/#more-7755 

http://www.transparency.sk/wp-content/uploads/2011/02/BB_Navrh-prorikorupcnych-opatreni.pdf
http://www.transparency.sk/wp-content/uploads/2011/02/BB_Navrh-prorikorupcnych-opatreni.pdf
http://www.transparency.sk/wp-content/uploads/2011/02/RU_Navrh-prorikorupcnych-opatreni-pre-MC-Bratislava-Ruzinov.pdf
http://www.transparency.sk/wp-content/uploads/2011/02/RU_Navrh-prorikorupcnych-opatreni-pre-MC-Bratislava-Ruzinov.pdf
http://www.transparency.sk/wp-content/uploads/2010/10/PD_sprava-protikorupcna-opatrenia_2.faza_.pdf
http://www.transparency.sk/wp-content/uploads/2010/10/PD_sprava-protikorupcna-opatrenia_2.faza_.pdf
http://www.transparency.sk/wp-content/uploads/2010/10/PD_sprava-protikorupcna-opatrenia_2.faza_.pdf
http://www.transparency.sk/wp-content/uploads/2011/02/BB_Navrh-prorikorupcnych-opatreni.pdf
http://www.transparency.sk/wp-content/uploads/2011/02/BB_Navrh-prorikorupcnych-opatreni.pdf
http://www.transparency.sk/wp-content/uploads/2011/02/BB_Navrh-prorikorupcnych-opatreni.pdf
http://www.transparency.sk/wp-content/uploads/2011/02/RU_Navrh-prorikorupcnych-opatreni-pre-MC-Bratislava-Ruzinov.pdf
http://www.transparency.sk/wp-content/uploads/2011/02/RU_Navrh-prorikorupcnych-opatreni-pre-MC-Bratislava-Ruzinov.pdf
http://www.transparency.sk/wp-content/uploads/2011/02/RU_Navrh-prorikorupcnych-opatreni-pre-MC-Bratislava-Ruzinov.pdf
http://www.transparency.sk/wp-content/uploads/2011/02/RU_Navrh-prorikorupcnych-opatreni-pre-MC-Bratislava-Ruzinov.pdf
http://bbonline.sk/banska-bystrica-bude-mat-etickeho-komisar/
http://bbonline.sk/banska-bystrica-bude-mat-etickeho-komisar/
http://bratislava.sme.sk/c/6241376/ruzinov-planuje-eticky-kodex-pre-poslancov-aj-zamestnancov.html
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http://bratislava.sme.sk/c/6241376/ruzinov-planuje-eticky-kodex-pre-poslancov-aj-zamestnancov.html
http://www.transparency.sk/wp-content/uploads/2011/03/PRINT_Brozura-PKM-pre-obce.pdf
http://www.transparency.sk/wp-content/uploads/2011/03/PRINT_Brozura-PKM-pre-obce.pdf
http://www.transparency.sk/wp-content/uploads/2011/03/PRINT_Brozura-PKM-pre-obce.pdf
http://www.transparency.sk/wp-content/uploads/2011/03/TIS_odporucania.samosprava_obce.pdf
http://www.transparency.sk/wp-content/uploads/2011/03/TIS_odporucania.samosprava_obce.pdf
http://www.transparency.sk/wp-content/uploads/2011/03/TIS_odporucania.samosprava_obce.pdf
http://www.transparency.sk/wp-content/uploads/2011/03/Babin.Beladice_Prezentacia.pdf
http://www.transparency.sk/wp-content/uploads/2011/03/Babin.Beladice_Prezentacia.pdf
http://www.transparency.sk/wp-content/uploads/2011/03/Babin.Beladice_Prezentacia.pdf
http://www.transparency.sk/seminar-tis-verejna-kontrola-miestnej-samospravy-2011/#more-7755
http://www.transparency.sk/seminar-tis-verejna-kontrola-miestnej-samospravy-2011/#more-7755
http://www.transparency.sk/seminar-tis-verejna-kontrola-miestnej-samospravy-2011/#more-7755
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často rovnocenné. Pre účastníkov boli 
pripravené odborné prezentácie 
z jednotlivých oblastí fungovania obcí 
a miest (stavebné konanie, zodpovednosť 
za škodu pri výkone verejnej moci, novely 
zákonov o majetku obcí a o slobodnom 
prístupe k informáciám) a dva bloky 
venované využívaniu informačných 
technológií pri verejnej kontrole moci. 
Dôležitou súčasťou seminára bola aj 
diskusia s poslancom NR SR Ondrejom 
Dostálom o protikorupčnej legislatíve a 
výmena skúseností účastníkov s verejnou 
kontrolou moci na úrovni miestnej 
samosprávy.  
 

 
 
Podobným seminárom bol aj seminár s 
názvom Protikorupční lídri v samospráve, 
ktorý sa uskutočnil na rovnakom mieste od 
14. do 16. októbra 201114. Pre účastníkov 
boli pripravené odborné prednášky na 
témy zabezpečovania verejných 
komunálnych služieb, možností poslanca 
pri presadzovaní protikorupčnej agendy 
a tvorby a plánovania verejných priestorov. 
Okrem toho mali účastníci seminára 
možnosť diskutovať s vládnym 
splnomocnencom pre územnú samosprávu 
a integrovaný manažment povodí a krajiny 
M. Kováčom a po troch krátkych 
prezentáciách vedenia volebnej kampane 
v novembrových komunálnych voľbách 
a komunikácie s verejnosťou medzi 
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 Program a prezentácie seminára nájdete na: 
http://www.transparency.sk/za-
transparentnejsiu-samospravu/ 

voľbami si vymeniť skúsenosti na tieto 
témy. 
Oba semináre sa uskutočnili vďaka 
podpore Nadácii otvorenej spoločnosti 
NOS – OSF, spoločnosti Slovenské 
elektrárne, člena skupiny Enel a 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 
 
14. novembra 2011 sa udial aj ďalší 
seminár určený pre predstaviteľov 
samospráv nielen zo Slovenska, ale aj z 
Maďarska, nazvaný "Verejné obstarávanie 
a hospodárenie s majetkom samospráv"15. 
Tento seminár bol zorganizovaný tak, aby 
vytvoril priestor pre účastníkov zo 
slovenských aj maďarských samospráv 
vymieňať si skúsenosti a príklady dobrej 
praxe z oboch krajín. Jeho súčasťou boli tri 
prezentácie. Dve z nich predstavili výsledky 
výskumov TIS v oblasti teórie a praxe 
elektronických aukcií na Slovensku a z 
oblasti mestských firiem a ich 
hospodárenia, zatiaľ čo tretia prezentácia 
priblížia účastníkom financovanie 
miestnych samospráv v Maďarsku. Tento 
seminár bol súčasťou vyššie uvedeného 
projektu Budovanie sietí pre zvýšenie 
kapacít na posilnenie udržateľnosti 
transparentných miestnych samospráv na 
Slovensku a v Maďarsku.  

 
 

                                                           
15

 Program seminára nájdete na: 
http://www.transparency.sk/wp-
content/uploads/2011/02/PROGRAM_seminar.
pdf 

http://www.transparency.sk/za-transparentnejsiu-samospravu/
http://www.transparency.sk/za-transparentnejsiu-samospravu/
http://www.transparency.sk/budovanie-sieti-pre-zvysenie-kapacit-na-posilnenie-udrzatelnosti-transparentnych-miestnych-samosprav-na-slovensku-a-v-madarsku/
http://www.transparency.sk/budovanie-sieti-pre-zvysenie-kapacit-na-posilnenie-udrzatelnosti-transparentnych-miestnych-samosprav-na-slovensku-a-v-madarsku/
http://www.transparency.sk/budovanie-sieti-pre-zvysenie-kapacit-na-posilnenie-udrzatelnosti-transparentnych-miestnych-samosprav-na-slovensku-a-v-madarsku/
http://www.transparency.sk/budovanie-sieti-pre-zvysenie-kapacit-na-posilnenie-udrzatelnosti-transparentnych-miestnych-samosprav-na-slovensku-a-v-madarsku/
http://www.transparency.sk/wp-content/uploads/2011/02/PROGRAM_seminar.pdf
http://www.transparency.sk/wp-content/uploads/2011/02/PROGRAM_seminar.pdf
http://www.transparency.sk/wp-content/uploads/2011/02/PROGRAM_seminar.pdf
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Súčasne boli v rámci tohto projektu vydané 
3 publikácie, resp. štúdie. S problematikou 
samospráv priamo súviseli dve z nich - 
monitorovacia štúdia s názvom 
"Transparentnosť spoločností založených 
mestom" a "Transparentnosť miest na 
Slovensku a v Maďarsku: porovnávacia 
štúdia"16.  
 
Cieľom prvej z menovaných štúdií bolo 
popísať a  analyzovať vybrané aspekty 
fungovania obchodných spoločností 
s majetkovou účasťou miest. Jej autori 
(Ivan Rončák a Monika Mateičková) sa v 
nej pokúsili bližšie analyzovať obchodné 
spoločnosti so stopercentnou majetkovou 
účasťou samospráv. Sústredili sa na 
rovnaký typ mestských firiem - technické 
služby a média, kde porovnávali viaceré 
pravidlá podľa vybraných oblastí (napríklad 
proces tvorby orgánov spoločností, 
pravidlá prijímania zamestnancov 
spoločností, spôsob verejného 
obstarávania, ceny vybraných komodít 
a pod.). 
 

 
Druhá štúdia bola vydaná zároveň s 
maďarskou publikáciou. Zámerom 
slovenskej časti štúdie bolo zmerať stav 
transparentnosti v tridsiatke miest 
na Slovensku i v Maďarsku v susediacich 
regiónoch, ako aj hlbšie po dvoch 
samosprávach v oboch krajinách s cieľom 

                                                           
16

 Všetky publikácie nájdete na 
http://www.transparency.sk/vystupy/publikaci
e/  

porovnať postupy a umožniť tak výmenu 
dobrých opatrení na zlepšenie stavu. Z jej 
výsledkov vyplynulo, že slovenské mestá a  
obce dosahujú vyššiu úroveň 
transparentnosti ako maďarské 
samosprávy. Najväčším rozdielom je 
zverejňovanie podrobných rozpočtov a ich 
výdavkov formou zmlúv a faktúr na 
webových stránkach slovenských miest. 
 

 
 
Samotný rok 2011 bol pre samosprávy a ich 
transparentnosť kľúčovým z pohľadu toho, 
že od 1.1.2011 nadobudol účinnosť zákon 
ustanovujúci povinné zverejňovanie zmlúv. 
Zverejňovanie zmlúv pochopiteľne patrí 
medzi nástroje kontroly nielen samospráv. 
Preto TIS v marci 2011 uskutočnila 
prieskum o povinnom zverejňovaní zmlúv 
na internete stovkou najväčších 
slovenských miest a ôsmimi 
samosprávnymi krajmi, z ktorého 
vyplynulo, že samosprávy zmluvy takmer 
vždy zverejňujú, ale z pohľadu užívateľa 
málo prakticky. Výsledkom výskumu bol aj 
rebríček týchto samospráv podľa 
zverejňovania zmlúv. Výsledky sú dostupné 
na http://www.transparency.sk/zmluvy-
samospravy/. Druhé kolo prieskumu bolo 
následne uskutočnené v júli 2011, ktoré 
poukázalo na zlepšenie o 13 bodov 
(http://www.transparency.sk/zmluvy-
samospravy/). Prieskumy boli realizované v 
rámci projektu Zverejňovanie verejných 
zmlúv, ktorý bol podporený Britskou 
ambasádou. Druhé kolo bolo podporené 
Open Society Institute a Britskou 

http://www.transparency.sk/vystupy/publikacie/
http://www.transparency.sk/vystupy/publikacie/
http://www.transparency.sk/zmluvy-samospravy/
http://www.transparency.sk/zmluvy-samospravy/
http://www.transparency.sk/zmluvy-samospravy/
http://www.transparency.sk/zmluvy-samospravy/
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ambasádou na Slovensku. Cieľom oboch 
prieskumov bolo  zvýšiť kvalitu 
publikovania zmlúv na internete a 
vyvodzovania zodpovednosti voči verejným 
orgánom17.  
 
V oblasti samosprávy špecifickým 
projektom z dielne TIS bolo aj spustenie 
projektu Otvorená samospráva 2010. Jeho 
súčasťou sa v roku 2011 stalo aj 
Hodnotenie transparentnosti žúp 2011. 
Keďže samosprávne kraje hospodária 
každoročne spolu s viac ako miliardou eur, 
čo je 185 eur na každého obyvateľa 
Slovenska a sú zodpovedné za kvalitu 
regionálnych ciest, krajských škôl, 
sociálnych, kultúrnych a zdravotníckych 
zariadení, ich skúmanie je nemenej 
dôležité. TIS preto vytvorila rebríček, ktorý 
ukázal, či sú župy pri rozhodovaní o 
peniazoch transparentné a nakoľko sú 
otvorené spolupráci a kontrole občanov. 
Hodnotenie sa uskutočnilo počas 
novembra 2011 a jeho výsledky je možné 
vidieť na 
http://zupy.transparency.sk/sk/sets/zupy-
2011.  

 
V rámci tohto skúmania sa TIS zamerala na 
jedenásť oblastí, ktoré zahŕňajú právomoci 
samosprávnych krajov vyplývajúce zo 
zákona a tiež politiky, ktoré by podľa TIS 
mali mať tieto samosprávy oficiálne 
upravené. Z hodnotenia TIS vyplýva, že 
najväčšími slabinami žúp sú predaje a 
prenájmy majetku, verejné obstarávania 
ako aj personálna politika. Banskobystrický 
samosprávny kraj (BBSK) bol v roku 2011 
podľa rebríčka najtransparentnejšou župu, 
nasledovaný žilinskou a bratislavskou 
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 Viac o projekte na 
http://www.transparency.sk/zverejnovanie-
verejnych-zmluv/ 

župou. Najhorším je Trenčiansky 
samosprávny kraj, ktorý dosiahol len 
tretinu možných bodov. 
 
Projekt Hodnotenia transparentnosti žúp 
2011 sa uskutočnil vďaka Open Society 
Institute, Americkej ambasáde a UNDP. 
Bližšie informácie o projekte sú na stránke 
http://zupy.transparency.sk/sk/sets/zupy-
2011. 
 

 
 

 
 

http://zupy.transparency.sk/sk/sets/zupy-2011
http://zupy.transparency.sk/sk/sets/zupy-2011
http://www.transparency.sk/zverejnovanie-verejnych-zmluv/
http://www.transparency.sk/zverejnovanie-verejnych-zmluv/
http://zupy.transparency.sk/sk/sets/zupy-2011
http://zupy.transparency.sk/sk/sets/zupy-2011
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Program TIS: Vláda a boj proti 
korupcii           

 
TIS sa v rámci tohto programu usiluje o 
formulovanie protikorupčných opatrení a 
ich presadzovanie do praxe. Predpokladom 
takýchto opatrení je skúmanie a 
pozorovanie stavu transparentnosti v 
rôznych oblastiach vo verejnej sfére. 
 
Preto sa TIS rozhodla skúmať prideľovanie 
dotácií Ministerstvom školstva, vedy, 
výskumu a športu a Ministerstvom kultúry 
v oblastiach športu a kultúry. Tieto 
vynaložia ročne približne 60 miliónov eur 
na dotácie v športe a kultúre, čo odpovedá 
ročnému rozpočtu 90 tisícového Prešova. 
O dotáciách však ministerstvá informujú 
slabo. V súvislosti s touto problematikou 
TIS sprevádzkovala Portál dotácií v športe 
a kultúre, ktorý je dostupný na 
adrese http://granty.transparency.sk. 

Aplikácia na jednom mieste umožňuje 
prehliadať viac ako 30 tisíc grantov alebo 
príspevkov na fungovanie pridelených 
v rokoch 2004-2010 ministerstvami 
školstva, kultúry Audiovizuálnym fondom 
alebo Úradom vlády.  Užívateľom sú 
k dispozícii automaticky generované 
analytické prehľady podľa oblasti podpory, 
žiadateľa alebo darcu – môžu tak 
porovnávať výšku príspevkov v rokoch, 
alebo zistiť, kto historicky dostával najviac 
dotácii na vydávanie umeleckých 
časopisov, alebo podporu mládežníckeho 
športu. Sprístupnenie dát je podľa TIS 
prvým krokom ku skvalitneniu odberných 
diskusii o cieľoch a sledovaní efektivity 
vynaložených prostriedkov v rôznych 
dotačných schémach. Tento projekt bol 
podporený Open Society Institute. 
 

V súvislosti s prideľovaním dotácií je 
potreba spomenúť aj účasť TIS pri 
rozdeľovaní dotácií Ministerstvom obrany 
SR (MO SR). Na pozvánku MO SR sa totiž 
TIS vo februári 2011 zúčastnila 
spomínaného procesu, pri ktorom sa 
prerozdelilo na dotáciách viac ako 600 tisíc 
EUR. Účasť TIS v komisii bola bezodplatná, 
nemohla hlasovať, ale mala prístup 
ku všetkým relevantným materiálom.  
 
V priebehu apríla sa uskutočnili zasadnutia 
všetkých troch dotačných komisií. Pre 
kolidujúce termíny stretnutí komisií a iné 
povinnosti zástupca TIS, Matej Kurian, 
pozoroval iba činnosť komisie rozdeľujúce 
dotácie na vzdelávacie, športové a kultúrne 
aktivity, ochranu kultúrneho dedičstva a 
podporu procesu personálneho 
doplňovania ozbrojených síl Slovenskej 
republiky podľa §2, článku 1, písmen a) až 
d) zákona 435/2010 Z.z. Pozorované 
zasadnutie dotačnej komisie bolo v zmysle 
právneho rámca upravujúceho 
rozdeľovanie dotácií podľa názoru TIS 
korektné. Nie je možné sa však vyjadriť 
k činnosti ostatných komisií, ako aj 
k procesom predchádzajúcim ich zvolaniu, 
ktoré neboli pozorované.  
MO SR ma však stále, čo zlepšovať -
 postrehy TIS preto boli spísali a 
vypracovala sa Hodnotenie dotačného 
systému MO SR18, ktorého súčasťou je viac 
ako 20 odporúčaní na zlepšenie. 
 
Ako sme uviedli už v sekcii venujúcej sa 
samosprávam, rok 2011 bol pre Slovensko 
prelomový v  oblasti transparentného 
nakladania s verejným majetkom, keďže od 
začiatku roka 2011 vstúpila do platnosti 
novela zákona o slobodnom prístupe k 
informáciám o povinnom zverejňovaní 
zmlúv. Ani táto novela však sama o sebe 
neprináša stopercentné výsledky. Aj keď sú 
zmluvy zverejňované, zverejňujú sa 

                                                           
18

 Celé znenie odporúčaní na 
http://www.transparency.sk/wp-
content/uploads/2011/05/TIS_Hodnotenie_dot
acneho_systemu_MOSR_0110429.pdf 

http://granty.transparency.sk/
http://www.transparency.sk/wp-content/uploads/2011/05/TIS_Hodnotenie_dotacneho_systemu_MOSR_0110429.pdf
http://www.transparency.sk/wp-content/uploads/2011/05/TIS_Hodnotenie_dotacneho_systemu_MOSR_0110429.pdf
http://www.transparency.sk/wp-content/uploads/2011/05/TIS_Hodnotenie_dotacneho_systemu_MOSR_0110429.pdf
http://www.transparency.sk/wp-content/uploads/2011/05/TIS_Hodnotenie_dotacneho_systemu_MOSR_0110429.pdf
http://www.transparency.sk/wp-content/uploads/2011/05/TIS_Hodnotenie_dotacneho_systemu_MOSR_0110429.pdf
http://www.transparency.sk/wp-content/uploads/2011/05/TIS_Hodnotenie_dotacneho_systemu_MOSR_0110429.pdf
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spôsobom, pri ktorom ich  ľudia môžu len 
ťažko systematicky kontrolovať. Zverejnené 
zmluvy sú plné nepresností, ktoré sú 
prekážkou pre ich efektívnu 
kontrolu. Oficiálne registre na takéto 
nepresnosti nedokážu upozorniť. Chýbajú 
im aj základné funkcie, ako 
napríklad vyhľadávanie v textoch zmlúv.  
 
Tieto nedostatky sa TIS v spolupráci s 
Alianciou Fair-play pokúsili riešiť 
prostredníctvom svojho nového portálu 
OtvoreneZmluvy.sk19, ktorý prináša 
nástroje na to, aby každý mohol 
kontrolovať zákazky a zmluvné vzťahy 
štátnych či samosprávnych inštitúcií. 
Otvorené zmluvy používajú dáta 
zverejnené vo vládnom Centrálnom registri 
zmlúv (CRZ) a v ďalších menších registroch, 
ktoré zhromažďujú zmluvy od takmer 
130 subjektov, prevažne samospráv a škôl.  
Otvorené zmluvy si za cieľ dávajú priniesť 
namiesto neadresného zverejňovania 
informácií ľahko použiteľný nástroj, 
prostredníctvom ktorého dokážu k 
odhaľovaniu nehospodárneho správania 
prispieť ako odborníci, tak novinári, ale aj 
bežní občania, ktorých zaujíma 
nakladanie s verejnými prostriedkami. 
Portál sa v hľadaní takýchto zmlúv snaží 
používateľom proaktívne pomôcť. 
Automaticky vyhodnocuje zmluvy oproti 
vopred zadaným kritériám, ktoré odborníci 
na verejné obstarávanie identifikovali ako 
časté chyby vyskytujúce sa v zmluvách 
alebo ako iné potenciálne zaujímavé 
faktory. Okrem toho umožňuje stránka 
podrobné vyhľadávanie v zmluvách, ich 
komentovanie, hodnotenie alebo 
automatický odber zaujímavých zmlúv cez 
RSS.  
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 Viac na http://otvorenezmluvy.sk/ 

Vývoj projektu podporili donorskými 
príspevkami Britské veľvyslanectvo v SR a 
Open Society Institute v 
Budapešti. Spustenie podporili aj 
spoločnosti Minio a Digmia.  
 
Keďže vláda SR a parlament patria z 
hľadiska presadzovania protikorupčných 
opatrení medzi najvplyvnejšie orgány a po 
posledných parlamentných voľbách sa na 
Slovensku očakávali v tomto smere výrazné 
zmeny, v júli 2011 sa TIS rozhodla 
zhodnotiť ich protikorupčné aktivity za 
uplynulý rok. Z hodnotení trinástich 
expertov na protikorupčnú stratégiu 
vyplynulo, že Opatrenia vlády Ivety 
Radičovej a koaličných poslancov prijaté v 
prvom roku od volieb výrazne pozitívne 
prispeli k boju proti korupcii. Najlepšími 
opatreniami bola reforma súdnictva, 
podmienenie platnosti zmlúv verejného 
sektora ich zverejnením a sprísnenie 
pravidiel narábania s majetkom obcí. 
Oproti prvému roku vlády Róberta Fica tak 
bola súčasná v boji proti korupcii trikrát 
aktívnejšia. V parlamente za viac 
transparentnosti najaktívnejšie hlasoval 
Miroslav Beblavý (SDKÚ-DS) a poslanci 
KDH, najmenej Smer-SD. Plné znenie 
hodnotenia práce vlády a parlamentu je 
prístupné na 
http://www.transparency.sk/wp-
content/uploads/2011/07/TS-Hodnotenie-
Radicovej-Rok-Prvy.pdf. Hodnotenie bolo 
uskutočnené v rámci projektu 
vyvodzovania zodpovednosti voči 
politikom, ktorý bol podporený nadáciou 
Open Society Institute. 
 
Ešte v júni 2011 však TIS vydala tlačovú 
správu, v ktorej sa pripojila ku sklamaniu 
združenia VIA IURIS z pripomienok 
viacerých štátnych úradov, ktoré môžu 
výrazne znefunkčniť zákon o slobodnom 
prístupe k informáciám. TIS ocenila prácu 
samotného predkladateľa, Ministerstva 
spravodlivosti SR, na zlepšení účinnosti 
infozákona v návrhu novely, ktorá prešla 
pripomienkovým konaním. Jeho prijatím by 

http://otvorenezmluvy.sk/
http://otvorenezmluvy.sk/
http://www.transparency.sk/wp-content/uploads/2011/07/TS-Hodnotenie-Radicovej-Rok-Prvy.pdf
http://www.transparency.sk/wp-content/uploads/2011/07/TS-Hodnotenie-Radicovej-Rok-Prvy.pdf
http://www.transparency.sk/wp-content/uploads/2011/07/TS-Hodnotenie-Radicovej-Rok-Prvy.pdf
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sa zúžil priestor na odmietnutie 
poskytovania informácií kvôli obchodnému 
tajomstvu, keďže už by nestačilo ho tak 
jednoducho nazvať zmluvnými stranami, 
ale aj preukázať jeho podstatné 
znaky. Navrhnuté znenie sa však podľa 
názoru TIS dalo ďalej vylepšiť. TIS preto 
predložila do pripomienkového konania 17 
konkrétnych návrhov. Kompletný zoznam 
pripomienok je zverejnený na 
http://www.transparency.sk/wp-
content/uploads/2011/06/MPK.TIS_.pripo
mienky.130611.pdf. 
 
Čo sa týka snáh TIS vyvíjať protikorupčné 
opatrenia pre štátne inštitúcie, počas 
celého roku bola TIS miestnym partnerom 
projektu Systém integrity spravovania v 
Európe20 financovaným Európskou 
komisiou, ktorého hlavným poslaním je 
skúmanie pripravenosti štátnych inštitúcii 
na korupčné situácie a teda ich 
protikorupčné politiky.  
 
 
 
 
 
 
 
Jeho súčasťou je následne snaha TIS o 
presadzovanie nevyhnutných zmien 
smerujúcich k obmedzeniu korupcie na 
Slovensku. V rámci tohto projektu TIS stihla 
zrealizovať dve stretnutia poradnej skupiny 
NIS21 (2.3.2011 a 6.7.2011) a Workshop 
Systém integrity spravovania na 

                                                           
20

 Viac o projekte na 
http://www.transparency.sk/european-
national-integrity-systems-project/ 
21

 Úlohou poradnej skupiny NIS je poskytnúť 
spätnú väzbu k výskumu. Zloženie poradnej 
skupiny: Juraj Draxler, Lukáš Fila, Andrej Findor, 
Milan Galanda, Ján Hrivnák, Jaroslav Ivor, 
Marek Kalavský, Robert Kičina, Emil Kočiš, 
Zuzana Mistríková, Pavel Nechala, Pavel Sibyla, 
Nora Slišková, Michal Vašečka, Daniela 
Zemanovičová. 

Slovensku22, ktorého cieľom bolo získať 
prvé reakcie na rozpracovanú hodnotiacu 
správu systému integrity spravovania na 
Slovensku a zároveň hľadať konkrétne 
riešenia na zlepšenie fungovania systému 
integrity. Začiatkom roka 2012 je 
naplánované vydanie Správy o národnom 
systéme integrity spravovania, ktorá 
obsahuje súbor výsledkov za jednotlivé 
piliere tohto systému a návrhy 
protikorupčných opatrení. Projekt je 
spolufinancovaný z 
prostriedkov International Visegrad Fund a 
programom Európskej únie Prevencia a boj 
proti kriminalite. 

                                                           
22

 Viac na: 
http://www.transparency.sk/workshop-system-
integrity-spravovania-na-slovensku_/ 

http://www.transparency.sk/wp-content/uploads/2011/06/MPK.TIS_.pripomienky.130611.pdf
http://www.transparency.sk/wp-content/uploads/2011/06/MPK.TIS_.pripomienky.130611.pdf
http://www.transparency.sk/wp-content/uploads/2011/06/MPK.TIS_.pripomienky.130611.pdf
http://www.transparency.sk/european-national-integrity-systems-project/
http://www.transparency.sk/european-national-integrity-systems-project/
http://www.transparency.sk/workshop-system-integrity-spravovania-na-slovensku_/
http://www.transparency.sk/workshop-system-integrity-spravovania-na-slovensku_/
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Program TIS: Verejné 
obstarávanie a korupcia       
 
V rámci svojich programových aktivít sa TIS 
už od začiatku svojho vzniku venuje 
problematike verejného obstarávania, 
prostredníctvom ktorého sa vynakladá 
podstatná časť verejných zdrojov a ktoré aj 
podľa prieskumov verejnej mienky patrí k 
oblastiam najviac vystaveným rizikám 
korupcie. Ani v tomto roku tomu nebolo 
inak.  
 
Príznakom slabo fungujúceho systému 
verejného obstarávania na Slovensku je 
nízka miera konkurencie o zákazky. V roku 
2010 v priemere súťažili o verejné zákazky 
menej ako dve firmy (presne 1,6 ponuky na 
jedno obstarávanie).  Až 43%  veľkých 
verejných obstarávaní v minulom roku 
skončila s jednou platnou 
ponukou. Uvedené vyplynulo z analýzy z 
februára 2011, ktorú TIS urobila na základe 
informácií z viac ako 3100 oznámení 
o výsledku verejného obstarávania v sume 
takmer 7,7 mld. eur zverejnených vo 
Vestníku verejného obstarávania23.  
 
TIS od decembra 2010 až do apríla 2013 
spolu s českým združením Oživení 
spolupracuje na projekte s názvom 
"Zlepšenie systémov verejného 
obstarávania v Českej s Slovenskej 
republike"24 s cieľom zvyšovania 
transparentnosti a efektivity obstarávania a 
systematického znižovania rizika korupcie, 
a to prostredníctvom vytvorenia 
protikorupčnej platformy pre účastníkov 
tendrov, ktorí by verejne podporili 
protikorupčnú novelu zákona o verejnom 
obstarávaní, zmenou metód obstarávania, 

                                                           
23

 Celé znenie analýzy na 
http://www.transparency.sk/wp-
content/uploads/2011/02/TS-sutazivost-
VO1.pdf. 
24

 Viac o projekte na 
http://www.transparency.sk/improvement-of-
public-procurement-systems-in-the-czech-and-
slovak-republics/ 

či zvyšovaním kvality štátneho dohľadu nad 
verejným obstarávaním. Projekt je 
podporený v rámci programu Iniciatívy 
bezúhonnosti spoločnosti Siemens. 
 
V septembri 2011 bola v rámci projektu 
vydaná štúdia "Vplyv elektronických aukcií 
na efektivitu verejného obstarávania na 
Slovensku: prvé výsledky"25. Autori štúdie, 
Gabriel Šípoš, Peter Klátik a Matej Tunega, 
študovali zákazky zverejňované vo Vestníku 
verejného obstarávania, teda tendre s 
objemom nad 10 tisíc eur. Z ich štúdie 
vyplýva, že  e-aukcie zaznamenali veľký 
rozmach po minulých voľbách – až 90% z 
doterajších väčších aukcií uskutočnili 
verejné inštitúcie za vlády Ivety Radičovej. 
Kým rokoch 2008-9 nedosahovali objemy 
zákaziek obstarávaných formou aukcií ani 
percento celkového objemu, v treťom 
štvrťroku 2011 to bolo už 17%. V 
najväčšom objeme sa touto formou 
nakupovali služby likvidácie odpadu, 
zdravotnícke vybavenie, stavebné práce a 
kancelárske stroje. Priemerná úspora 
dosiahla pri takýchto väčších zákazkách 6% 
z ceny predpokladanej zadávateľom.  
 
Súčasne s publikovaním výsledkov tejto 
štúdie boli zverejnené aj výsledky ďalšieho 
výskumu týkajúceho sa elektronických 
aukcií. Tieto boli zhrnuté v samostatnej 
monografii "Elektronické aukcie vo 
verejnom obstarávaní: teória a prax na 
Slovensku"26, ktorá je súčasťou výstupov 
projektu Budovanie sietí pre zvýšenie 
kapacít na posilnenie udržateľnosti 
transparentných miestnych samospráv na 
Slovensku a v Maďarsku. Autori štúdie 
(Emília Sičáková-Beblavá, Slavomíra 
Šatníková a Peter Klátik) v nej poukázali na 
fakt, že elektronické aukcie prinášajú 

                                                           
25

 Štúdia dostupná na 
http://www.transparency.sk/wp-
content/uploads/2010/12/2011_Elektronicke_a
ukcie_prve_vysledky.pdf 
26

 Publikácia dostupná na 
http://www.transparency.sk/wp-
content/uploads/2011/02/cela-kniha.pdf 

http://www.transparency.sk/wp-content/uploads/2011/02/TS-sutazivost-VO1.pdf
http://www.transparency.sk/wp-content/uploads/2011/02/TS-sutazivost-VO1.pdf
http://www.transparency.sk/wp-content/uploads/2011/02/TS-sutazivost-VO1.pdf
http://www.transparency.sk/improvement-of-public-procurement-systems-in-the-czech-and-slovak-republics/
http://www.transparency.sk/improvement-of-public-procurement-systems-in-the-czech-and-slovak-republics/
http://www.transparency.sk/improvement-of-public-procurement-systems-in-the-czech-and-slovak-republics/
http://www.transparency.sk/budovanie-sieti-pre-zvysenie-kapacit-na-posilnenie-udrzatelnosti-transparentnych-miestnych-samosprav-na-slovensku-a-v-madarsku/
http://www.transparency.sk/budovanie-sieti-pre-zvysenie-kapacit-na-posilnenie-udrzatelnosti-transparentnych-miestnych-samosprav-na-slovensku-a-v-madarsku/
http://www.transparency.sk/budovanie-sieti-pre-zvysenie-kapacit-na-posilnenie-udrzatelnosti-transparentnych-miestnych-samosprav-na-slovensku-a-v-madarsku/
http://www.transparency.sk/budovanie-sieti-pre-zvysenie-kapacit-na-posilnenie-udrzatelnosti-transparentnych-miestnych-samosprav-na-slovensku-a-v-madarsku/
http://www.transparency.sk/budovanie-sieti-pre-zvysenie-kapacit-na-posilnenie-udrzatelnosti-transparentnych-miestnych-samosprav-na-slovensku-a-v-madarsku/
http://www.transparency.sk/wp-content/uploads/2010/12/2011_Elektronicke_aukcie_prve_vysledky.pdf
http://www.transparency.sk/wp-content/uploads/2010/12/2011_Elektronicke_aukcie_prve_vysledky.pdf
http://www.transparency.sk/wp-content/uploads/2010/12/2011_Elektronicke_aukcie_prve_vysledky.pdf
http://www.transparency.sk/wp-content/uploads/2011/02/cela-kniha.pdf
http://www.transparency.sk/wp-content/uploads/2011/02/cela-kniha.pdf
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pozitívne ekonomické efekty vo forme 
priemerných úspor, a to typicky od 10 % do 
12 %, aj keď ich aplikácia si vyžaduje zdroje 
na ich realizáciu, či väčšiu dôveru do 
procesu verejného obstarávania 
v porovnaní s  klasickými postupmi, keďže 
priemerný počet súťažiacich sa pohybuje 
okolo troch subjektov a  to bez ohľadu na 
predmet obstarávania a  typ verejnej 
zákazky z  hľadiska finančného limitu. 
Keďže novelou zákona o  verejnom 
obstarávaní sa zaviedla povinnosť používať 
e-aukcie pri nadlimitných zákazkách a od 1. 
januára 2012 aj pri zadávaní podlimitných 
zákaziek  a nadlimitné zákazky tvoria vyše 
70 % z  celkového objemu uzavretých 
zmlúv verejných obstarávateľov, 
obstarávateľov a iných subjektov, 
povinnosť využívať e-aukcie pri takýchto 
zákazkách môže  pozitívne ovplyvniť mieru 
vynakladaných financií na verejné 
obstarávanie, napríklad priniesť výraznejšie 
úspory a vyššiu transparentnosť.  

 
Hoci výsledky oboch štúdií sú z pohľadu len 
nedávneho nárastu používania 
elektronických aukcií predbežné, už teraz 
naznačujú, že zavedenie povinného 
obstarávania cez e-aukcie bolo pre verejné 
financie výhodným opatrením. Hrubý 
odhad doterajších úspor predstavuje 30 
miliónov eur.  
 
Dôležitým výstupom uvedeného projektu a 
zároveň užitočným nástrojom v rámci 
programu TIS, ktorý sa venuje verejnému 

obstarávaniu je nový portál Otvorené 
verejné obstarávanie (dostupný na 
tender.sme.sk) z novembra 2011, ktorý 
sprístupňuje údaje o výsledkoch tendrov vo 
verejnej správe od roku 2005 v celkovom 
objeme za viac ako 22 miliárd eur. Stránka 
v prehľadnej grafickej forme porovnáva 
objemy a transparentnosť zadávania 
zákaziek ministerstvami, štátnymi 
inštitúciami či samosprávami. Cieľom 
portálu je zvýšiť kvalitu verejných zákaziek, 
ktoré často zasahuje korupcia a 
nehospodárnosť, no na ktoré pritom ročne 
ide zhruba štvrtina rozpočtu verejnej 
správy.  
 

Nápad na tento portál sa zrodil ako reakcia 
na fakt, že z oficiálnych dát Vestníka 
verejného obstarávania je dnes pre 
bežného občana takmer nemožné povedať, 
kto vyhrával najviac kontraktov na dodávky 
motorových vozidiel alebo ktorá inštitúcia 
nakupovala najviac kancelárskych potrieb a 
počítačov, keďže Úrad pre verejné 
obstarávanie takúto databázu 
nesprístupňuje. Práve tento nový portál 
túto úlohu nahrádza. Na jeho stránke nájde 
užívateľ profily inštitúcií, ktorí zadávali 
zákazky od roku 2005 v hodnote nad 60 
tisíc eur (od apríla 2011 všetky zákazky nad 
10 tisíc eur) a podobne aj všetkých firiem, 
ktoré tieto tendre vyhrali.  Súčasťou 
profilov sú sumy a podiely dodávateľov, 
informácie o používaných postupoch 
(otvorené či uzavreté konania), zvolené 
kritériá (len najnižšia cena alebo viac 
kritérií) a časový rad objemov zákaziek. 
Hľadať zákazky, ich zadávateľov i víťazov 
môže návštevník portálu aj podľa 
predmetu nákupu či regiónu 

http://tender.sme.sk/sk/
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obstarávateľa27.  Novú stránku spustila TIS 
v spolupráci s portálom sme.sk a vďaka 
finančnej podpore Open Society Institute, 
Veľvyslanectvu USA na Slovensku a  
Iniciatívou bezúhonnosti spoločnosti 
Siemens (Siemens Integrity Initiative). 
 
V auguste 2011 TIS vydala tlačovú správu, v 
ktorej reagovala na proces hľadania 
prenájmu kancelárskych priestorov 
Daňovým riaditeľstvom SR v Košiciach. 
Súčasťou tejto reakcie bolo aj podrobné 
hodnotenie tohto procesu a odporúčania 
TIS pre riešenie spomínanej prudko 
medializovanej situácie. Konkrétne TIS 
odporúčala zrušiť aktuálne kolo hľadania 
prenájmu a vypísať novú súťaž. Dôvodom 
boli jej zistenia, že kritériá hodnotenia a 
účasti boli zbytočne prísne nastavené, 
navyše boli v priebehu dvoch kôl výberu 
menené a ani neboli dostatočne 
jednoznačné.  Podobne samotnej analýze 
alternatív k prenájmu jednej veľkej budovy 
chýbalo vyčíslenie dlhodobých nákladov a 
prínosov ako aj dopadov na verejnosť. 
Smutným faktom ostáva, že súťaž s 
takýmito chybami bola napriek tomu 
doteraz najtransparentnejším výberom 
nových priestorov pre Daňové riaditeľstvo 
v Košiciach.28 

                                                           
27

 Viac o projekte na 
http://tender.sme.sk/sk/pages/about. 
28

 Celé znenie stanoviska je dostupné na: 
http://www.transparency.sk/wp-
content/uploads/2011/08/Stanovisko-TIS.pdf 

http://tender.sme.sk/sk/pages/about
http://www.transparency.sk/wp-content/uploads/2011/08/Stanovisko-TIS.pdf
http://www.transparency.sk/wp-content/uploads/2011/08/Stanovisko-TIS.pdf
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Program TIS: Protikorupčné 
vzdelávanie a výskum v oblasti 
korupcie 
 
Aj v roku 2011 TIS pokračovala vo svojich 
aktivitách zameraných na protikorupčné 
vzdelávanie a vo výskume zameraného na 
oblasť korupcie. V rámci tohto programu 
TIS uskutočnila viaceré aktivity, medzi 
ktoré patria semináre, workshopy, 
vzdelávacie pobyty atď., ktoré sme 
spomínali aj v rámci iných programoch TIS. 
Tieto aktivity boli a sú nasmerované 
predovšetkým na politikov, médiá, 
aktivistov, úradníkov, ale aj 
vysokoškolských študentov. 

 
Stručný prehľad seminárov a 
workshopov: 
 
 Seminár "Protikorupčné minimum pre 

obce", 30. marca v Babíne a 6. apríla v 
Beladiciach29; 

 Seminár "Verejná kontrola obecnej 
samosprávy", 22.-24. júla 2011 
v Lúčkach pri Kremnici;30  

 Seminár "Protikorupční lídri v 
samospráve", 14. - 16. októbra 2011 
v Lúčkach pri Kremnici31; 

 Seminár "Verejné obstarávanie a 
hospodárenie s majetkom samospráv", 
14. novembra 2011 v Bratislave32; 

 Workshop "Systém integrity 
spravovania na Slovensku", 22. 

                                                           
29

 Viac na 
http://www.transparency.sk/seminar-
protikorupcne-minimum-pre-obce/ 
30

 Viac na 
http://www.transparency.sk/seminar-tis-
verejna-kontrola-miestnej-samospravy-
2011/#more-7755 
31

 Viac na http://www.transparency.sk/za-

transparentnejsiu-samospravu/ 
32

 Viac na http://www.transparency.sk/wp-
content/uploads/2011/02/PROGRAM_seminar.
pdf 

septembra 201133. 

 
Workshop "Systém integrity spravovania na 
Slovensku", 22.9.2011 

 
Seminár "Verejná kontrola obecnej 
samosprávy, 22.-24.7.2011 

 
Seminár "Verejné obstarávanie a hospodárenie 
s majetkom samospráv", 14.11.2011 

                                                           
33

 Viac na 

http://www.transparency.sk/european-

national-integrity-systems-project/ 

 

http://www.transparency.sk/seminar-protikorupcne-minimum-pre-obce/
http://www.transparency.sk/seminar-protikorupcne-minimum-pre-obce/
http://www.transparency.sk/seminar-tis-verejna-kontrola-miestnej-samospravy-2011/#more-7755
http://www.transparency.sk/seminar-tis-verejna-kontrola-miestnej-samospravy-2011/#more-7755
http://www.transparency.sk/seminar-tis-verejna-kontrola-miestnej-samospravy-2011/#more-7755
http://www.transparency.sk/za-transparentnejsiu-samospravu/
http://www.transparency.sk/za-transparentnejsiu-samospravu/
http://www.transparency.sk/wp-content/uploads/2011/02/PROGRAM_seminar.pdf
http://www.transparency.sk/wp-content/uploads/2011/02/PROGRAM_seminar.pdf
http://www.transparency.sk/wp-content/uploads/2011/02/PROGRAM_seminar.pdf
http://www.transparency.sk/european-national-integrity-systems-project/
http://www.transparency.sk/european-national-integrity-systems-project/
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Zaujímavým stretnutím v rámci 
protikorupčného vzdelávania bolo aj 
školenie s názvom "Úvod do 
eLearningového kurzu pre transparentné 
samosprávy", ktoré uskutočnila TIS dňa 20. 
decembra 2011 v Banskej Bystrici. Ako už z 
názvu školenia vyplýva, toto školenie 
predstavilo pripravovaný on-line kurz, 
ktorý je dostupný v beta verzii na stránke 
http://transparency.edeatest.sk/moodle/ a 
je určený všetkým, ktorým nie je ľahostajný 
stav transparentnosti v ich samospráve. 
Vývoj spomínaného on-line kurzu prebehol 
koncom roka 2011. V roku 2012 sa plánuje 
jeho vylepšenie a obohatenie o ďalšie 
protikorupčné nástroje.  

 
TIS aj naďalej spolupracuje s Ústavom 
verejnej politiky a ekonómie a Ústavom 
európskych štúdií a medzinárodných 
vzťahov FSEV UK v Bratislave. Pravidelne  
prijíma stážistov z vysokých škôl na získanie 
praktických skúseností popri štúdiu. V 
priebehu roka 2011 stážovali v TIS spolu 
traja študenti, a to konkrétne študenti 
Aplikovanej ekonómie FSEV UK Dávid Veľas 
a Silvia Mattová a taktiež aj Anna Kellar, 
zahraničná stážistka z Yale University.  
 
Emília Sičáková-Beblavá a Tomáš Jacko aj v 
roku 2011 viedli predmety zamerané na 
otázky korupcie na Ústave verejnej politiky 
a ekonómie FSEV UK v Bratislave.  
 
 
 

http://transparency.edeatest.sk/moodle/
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Ďalšie aktivity TIS 
 
TIS v decembri 2011 prezentovala aktuálny 
Index vnímania korupcie (CPI), každoročne 
zverejňovaný centrálou Transparency 
International, ktorý ukazuje poradie 
vnímania korupcie vo verejnom sektore v 
183-troch krajinách za rok 2011.  
 
Podľa najnovšieho indexu skončilo 
Slovensko na 66.mieste z vyše 183 
hodnotených krajín. Je to piate najhoršie 
umiestnenie z krajín Európskej únie, kde 
horšie skončili Taliansko, Rumunsko, 
Grécko a Bulharsko. Podľa rebríčka, ktorý 
reflektuje prácu vlád z roku 2010, je z krajín 
V4 najlepšie Poľsko (41.miesto), potom 
Maďarsko (54.) a Česká republika (57.). 
Celkovo najčistejšími krajinami sú podľa 
rebríčka Nový Zéland, Dánsko a Fínsko. 
Naopak, najskorumpovanejšími sú Severná 
Kórea a Somálsko.  

 
Podľa TIS nie sú výsledky Slovenska 
porovnateľné s rebríčkom z predošlého 
roka, a to kvôli zmenám v konštrukcii 
indexu oproti minulému roku (40% 
slovenského skóre tvoria nové indikátory) . 
Poradie na chvoste krajín V4 ako aj EÚ však 
vysiela pred nadchádzajúcou volebnou 
kampaňou signál politickým stranám, aby 
brali boj proti korupcii ako významný faktor 
pri určovaní nominácií na kandidačné 

listiny, ako aj pri príprave svojich volebných 
programov.34  
 
Aj tento rok TIS v spolupráci s Regionálnym 
centrom Rozvojového programu OSN 
(UNDP) v Bratislave a Americkým 
veľvyslanectvom na Slovensku realizovala 
konferenciu  pod záštitou ministerky 
spravodlivosti SR Lucie Žitňanskej pri 
príležitosti Medzinárodného dňa boja proti 
korupcii s názvom "Výzvy v boji za 
transparentnosť na Slovensku", ktorá sa 
uskutočnila 9. decembra 2011. Počas 
konferencie Gabriel Šípoš predstavil 
výsledky rebríčka transparentnosti 
samosprávnych krajov SR 2011 (spomínané 
aj v sekcii venovanej samosprávam). Na 
konferencii so svojimi príspevkami 
vystúpila aj samotná ministerka Lucia 
Žitňanská, Albert Soer - Hlavný odborník na 
rozvoj kapacít (Regionálne centrum 
Rozvojového programu OSN) a Theodore 
Sedgwick - Veľvyslanec USA na Slovensku.  
 
V júni TIS predstavila historický Prehľad 
vlastníkov slovenských médií35, a to s  
možnosťou vyhľadávania údajov. Zoznam 
je uverejnený v spolupráci s  medialne.sk. 
Dôvod na jeho vypracovanie bolo a je 
presvedčenie, že médiá, ako dôležitý aktér 
v boji proti korupcii vo svete aj u nás, 
 môžu podliehať korupcii či tlakom zo 
strany inzerentov alebo vlastníkov. Práve 
pre možnosť kriticky lepšie vnímať 
informácie z médií TIS sa podujala zverejniť 
spomínaný prehľad. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
34

 Viac informácií o indexe je možné nájsť na 
http://www.transparency.sk/slovensko-je-vo-
vnimani-korupcie-piatou-najhorsou-krajinou-
eu/ alebo na stránke 

http://cpi.transparency.org/cpi2011/ 
35

 Viac na http://medialne.etrend.sk/vlastnici-
medii.html 

http://medialne.etrend.sk/vlastnici-medii.html
http://medialne.etrend.sk/vlastnici-medii.html
http://medialne.etrend.sk/vlastnici-medii.html
http://www.transparency.sk/slovensko-je-vo-vnimani-korupcie-piatou-najhorsou-krajinou-eu/
http://www.transparency.sk/slovensko-je-vo-vnimani-korupcie-piatou-najhorsou-krajinou-eu/
http://www.transparency.sk/slovensko-je-vo-vnimani-korupcie-piatou-najhorsou-krajinou-eu/
http://cpi.transparency.org/cpi2011/
http://medialne.etrend.sk/vlastnici-medii.html
http://medialne.etrend.sk/vlastnici-medii.html
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Tento projekt bol podporený Open Society 
Institute a Západoslovenskou energetikou, 
a.s., členom skupiny E.ON. 
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Účasť zástupcov TIS na konferenciách a seminároch 
 

8.3.20111,  
Bratislava - Devín 

konferencia Združenia informatikov 
samospráv Slovenska (ZISS), ktorú 
organizuje eSlovensko v spolupráci 
s Úniou miest Slovenska a MsÚ v 
Lučenci

36
   

Matej Kurian, prezentácia 
výsledkov monitoringu 
zverejňovania zmlúv. 

16.-18.3.2011,  
Maďarsko - Budapešť 

seminár "Use of Information and 
Data for Enhanced Communication 
and Advocacy" organizovaný Open 
Society Institute 

Matej Kurian, účasť a 
prezentácia. 

28.4.-1.5.2011,  
USA - New York 

workshop o dátových projektoch 
podporujúcich transparentnosť vo 
verejnom sektore 

Gabriel Šípoš 

25.-29.5.2011, Rumunsko - 
Sibiu 

Výročne stretnutie TI - región 
Európa 

Gabriel Šípoš 

4.-5.6.2011,  
Tanzánia, Dar es Salaam 

workshop Mobile & Web 
Technologies in Social and 
Economic Development v  

Matej Kurian, účasť a 
prezentácia. 

19.6.-3.7.2011,  
Košice 

1. letná škola Ekonomickej fakulty 
technickej univerzity v Košiciach

37
 

Emília Sičáková-Beblavá, 
prednáška na tému etickej 
dimenzie samospráv. 

22.- 24.7.2011,  
Lúčky pri Kremnici 

VIII. ročník seminára Verejná 
kontrola obecnej samosprávy 
2011

38
 

Matej Kurian, prednáška o 
dátových projektoch v 
samospráve. 

1.9.2011,  
Česká republika -Praha 

konferencia "Veřejné zákazky v ČR: 
stačí novela zákona k jejich 
ozdravení?" 

Emília Sičáková-Beblavá, 
prednáška týkajúca sa 
najnovších zmien v slovenskej 
legislatíve zameranej na 
obmedzovanie korupcie. 

14.-16. 10.2011,  
Lúčky 

seminár "Protikorupční lídri v 
samospráve"  

Ivan Rončák 

19.-23.10.2011, Nemecko 
- Berlín 

Výročne stretnutie TI - celý svet Gabriel Šípoš 

4.-6.11.2011,  
Srbsko - Belehrad 

 konferencia o transparentnosti 
vlád na webe 

Gabriel Šípoš 

14.11.2011,  
Bratislava 

seminár "Verejné obstarávanie a 
hospodárenie s majetkom 
samospráv"  

Emília Sičáková-Beblavá, 
prezentácia o výsledkoch 
výskumu týkajúceho sa 
používania e-aukcií na 
Slovensku, Ivan Rončák, 
prezentácia o výsledkoch 
výskumu o hospodárení v 
mestských firmách. 

14.12.2011,  
Maďarsko - Budapešť 

konferencia "Príležitosti na 
postavenie sa proti korupcii a 
možnosti vyššej transparentnosti v 
meniacom sa systéme miestnych 
samospráv"  

Gabriel Šípoš, prezentácia o 
transparentnosti vo fungovaní 
miestnych samospráv na 
Slovensku + výsledky auditov. 

                                                           
36

 Viac na http://info.egov.sk/node/143 
37

 Viac na http://www.polloc.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=135&Itemid=83 
38

 Viac na http://www.transparency.sk/za-transparentnejsiu-samospravu/ 

http://info.egov.sk/node/143
http://www.polloc.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=135&Itemid=83
http://www.transparency.sk/za-transparentnejsiu-samospravu/
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Mediálne výstupy za rok 2011 
 
 
Prehľad tlačených mediálnych výstupov 
možno nájsť na našej webovej stránke 
(www.transparency.sk v sekcii médiá a 
blog).  
 
Spolupracovníci TIS publikovali počas roka 
komentáre a analýzy v mnohých 
mienkotvorných denníkoch, poskytovali 
vyhlásenia a množstvo rozhovorov a 
konzultácií pre domáce aj zahraničné 
médiá, či zúčastňovali sa televíznych a 
rozhlasových diskusií.  
 
Svoju prácu tiež prezentujeme na 
webových stránkach, ktoré spravujeme. 
Návštevnosť stránky www.transparency.sk 
od 1.januára 2011 do 31.decembra 2011 
zaznamenala 24 866 jedinečných 
návštevníkov s celkovým počtom zobrazení 
stránky 108 365 pripadajúci na všetkých 
návštevníkov. 
 
Čo sa týka stránok projektov TIS, najväčšiu 
návštevnosť zaznamenali 
OtvoreneZmluvy.sk s počtom 15 160 
unikátnych návštevníkov. Takúto 
návštevnosť pritom tento portál 
zaznamenal za obdobie 3 mesiacov. Portál 
Otvorené verejné obstarávanie zasa 
zaznamenal 6 833 a Granty v športe a 
kultúre 2 985 návštevníkov.  
 

Za rok 2011 sa na základe prieskumu 
Newton Media, ktorý obsahuje databázu 
správ tlačených periodík, internetu a 
doslovné prepisy spravodajských a 
publicistických relácií z TV a rozhlasu, bolo 
Transparency International Slovensko 
najviac citovanou mimovládnou 
organizáciou. Najviac jej citácií sa objavilo 
v denníku SME a rovnako aj na jeho portáli 
sme.sk (viď bližšie Tab. – Mediálne výstupy 
2011). Prieskum sa uskutočnil na vzorke 
nasledujúcich médií:  
 

 zoznam internetových serverov: sme.sk, 
hnonline.sk, pravda.sk, cas.sk, 
aktualne.sk, aktuality.sk, medialne.sk, 
24hod.sk, topky.sk, etrend.sk 

 zoznam printových médií: SME, Pravda, 
Hospodárske noviny, denník Korzár: 
Zemplínsky, Gemerský, Spišský, 
Prešovský, Košický a Tatranský, Plus 
jeden deň 

 zoznam televízií: TA3, TV JOJ, TV 
Markíza, STV 1 

 zoznam rádií: Rádio SR, Rádio Express, 
Rádio VIVA, Rádio Regina 

 
Tabuľka č.1: Mediálne výstupy podľa druhu 

média 2011 

Internetový server 555 

Tlač 379 

Televízia 90 

Rádio 50 

SPOLU 1075 

Zdroj: Newton Media 
 

http://www.transparency.sk/
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Tabuľka č.2: Mediálne výstupy 2011 podľa 
typu  média (viac ako 10 citácií) 

Poradie Médiá Počet 
citácií  

1.  sme.sk 298 

2.  SME 149 

3.  hnonline.sk 76 

4.  Pravda 57 

5.  Hospodárske noviny 55 

6.  pravda.sk 54 

7.  Košický korzár 43 

8.  aktualne.sk 43 

9.  Rádio Slovensko 42 

10.  24hod.sk 38 

11.  TA3 30 

12.  Gemerský korzár 27 

13.  STV1 27 

14.  TV Markíza 21 

15.  TV JOJ 12 

16.  Plus jeden deň 12 

17.  aktuality.sk 12 

18.  topky.sk 12 

19.  Zemplínsky korzár 11 

20.  medialne.sk 11 

Zdroj: Newton Media 
 

Podľa monitoringu39 na základe databázy 
Newton Media patrí medzi najcitovanejších 
analytikov v oblasti komentovania politiky 
a spoločnosti Ján Baránek, Gabriel Šípoš sa 
umiestnil na 6. mieste a Ivan Rončák na 13. 
(viď. bližšie tabuľka). 

                                                           
39

 Experti boli rozdelení do dvoch skupín. Tí, čo 
skôr komentujú politiku, a tí, čo sa viac venujú 
ekonomickým udalostiam. Vďaka databáze 
médií od Newton Media boli sčítané citácie v 
nasledujúcich médiách: sme.sk, hnonline.sk, 
pravda.sk, cas.sk, aktualne.sk, aktuality.sk, 
medialne.sk, 24hod.sk, topky.sk, etrend.sk, 
SME, Pravda, Hospodárske noviny, denník 
Korzár: Zemplínsky, Gemerský, Spišský, 
Prešovský, Košický a Tatranský, Plus jeden deň, 
TA3, TV JOJ, TV Markíza, STV 1, Rádio SR, Rádio 
Express, Rádio VIVA, Rádio Regina. Tieto údaje 
neprešli druhostupňovým triedením (prípadné 
opakovanie sa citácií, či vyradenie príspevkov 
informujúcich iba o tom kde analytik pracuje, čo 
robí a pod. Vyradené boli iba autorské 
príspevky analytikov, napr. komentáre. 
 

http://www.newtonmedia.sk/


  

 

21 | V ý r o č n á  s p r á v a  2 0 1 1  

 

Tabuľka č.3: Mediálne najcitovanejší 
analytici/experti za rok 2011 

 

Poradie Meno analytika: Inštitúcia: 
Počet 

citácií: 

1.  Ján Baránek Agentúra Polis 519 

2.  Zuzana Wienk Aliancia Fair-Play 356 

3.  Miroslav Kusý politológ 334 

4.  Grigorij Mesežnikov Inštitút pre verejné otázky 300 

5.  Michal Horský politológ 290 

6.  Gabriel Šípoš 

Transparency International 

Slovensko 254 

7.  Pavel Haulík Agentúra MVK 215 

8.  Ivo Samson analytik 204 

9.  Martin Slosiarik Agentúra FOCUS 194 

10.  Zuzana Kusá sociologička 190 

11.  Juraj Marušiak politológ 169 

12.  Rastislav Tóth politológ 168 

13.  Ivan Rončák 

Transparency International 

Slovensko 148 

14.  Milan Žitný Bezpečnostný analytik 129 

15.  Peter Kunder Aliancia Fair-Play 111 

16.  Radovan Geist Euractiv 110 

17.  Marin Klus politológ 105 

18.  Tomáš Koziak politológ 105 

19.  Sylvia Porubänová sociologička 105 

20.  Pavel Nechala 

Transparency International 

Slovensko 82 

21.  

Emília Sičáková-

Beblavá 

Transparency International 

Slovensko 42 
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ĽUDIA A TRANSPARENCY 
INTERNATIONAL SLOVENSKO V 

ROKU 2011 
 

Počas roka 2011 sme spolupracovali s 
mnohými osobnosťami, ktorým nie je stav 
v oblasti fenoménu korupcie v spoločnosti 
ľahostajný. Či už to boli predstavitelia 
ústrednej štátnej správy, samosprávy, 
odborníci z rôznych oblastí verejného života 
alebo študenti vysokých škôl, ich spoluprácu si 
veľmi vážime. 
 
V roku 2011 pokračovala vo svojej činnosti aj 
Aliancia za transparentnosť a boj proti 
korupcii, ktorá je poradným orgánom TIS. 
Aliancia navrhuje oblasti, ktorými by sa TIS 
mala zaoberať, dlhodobé programové 
zameranie, navrhuje ľudí,  ktorí by v 
jednotlivých oblastiach činnosti mohli 
spolupracovať a ktorí by takto tvorili ad-hoc 
odborné pracovné skupiny. 
 
Členovia Aliancie za transparentnosť a boj 
proti korupcii: 
 
Milan Banáš, Anna Butašová, Iveta Griačová, 
Eugen Jurzyca, Mária Kolaříková, Katarína 
Mathernová, Grigorij Mesežnikov, Vladimír 
Pirošík (pozastavené členstvo z dôvodu 
pôsobenia ako poslanec mestského 
zastupiteľstva v Banskej Bystrici), Oľga 
Reptová, Emília Sičáková-Beblavá, Dušan 
Stanek, Juraj Stern, Soňa Szomolányi, Jiří 
Vlach, Daniela Zemanovičová (pozastavené 
členstvo z dôvodu pôsobenia ako 
podpredsedníčka PMÚ SR). 
 

AKTIVITY TIS POČAS ROKU 2011 PERSONÁLNE 
ZABEZPEČOVALI: 
 
 
 

RIADITEĽ TIS GABRIEL ŠÍPOŠ 

PROGRAMOVÁ 
RIADITEĽKA 

EMÍLIA SIČÁKOVÁ-
BEBLAVÁ 

PROGRAMOVÁ 
KOORDINÁTORKA 
A OFFICE MANAŽÉRKA 

MONIKA MATEIČKOVÁ 

SLAVOMÍRA 
ŠATNÍKOVÁ (OD 
OKTÓBRA 2011) 

PROGRAMOVÍ 
KOORDINÁTORI 

IVAN RONČÁK 

MATEJ KURIAN 

TOMÁŠ JACKO 

PRÁVNICI PAVEL NECHALA 

 VLADIMÍR PIROŠÍK 

PROJEKTOVÍ ASISTENTI ELENA ČANIGOVÁ 

JURAJ SPIŠÁK 

MATÚŠ KOLLÁR 

SLAVOMÍRA 
ŠATNÍKOVÁ (DO 
30.9.2011) 

VIKTÓRIA MIRVAJOVÁ 

PROJEKTOVÍ ASISTENTI 
PRÁVNEJ PORADNE 

IVAN MJARTAN 

STÁŽISTI ANNA KELLAR 

DÁVID VEĽAS 

SILVIA MATTOVÁ 

FINANČNÁ 
MANAŽÉRKA 

ALENA KAROVIČOVÁ 
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FINANČNÁ SPRÁVA 
 

Darcovia podporujúci Transparency International Slovensko v roku 2011 
 
Transparency International Slovensko ďakuje všetkým inštitúciám, ktoré v roku 2011 podporili jej 
činnosť. 
 
Tabuľka č.4: Darcovia 2011 (+ prevody nevyčerpaných prostriedkov z roku 2010) 

Donorská organizácia Názov projektu 
Výška podpory v roku 
2011 

Podiel na 
rozpočte 

2% dane z príjmov 

Meranie pokroku transparentnosti vo 
verejných inštitúciách*, Monitoring 
aktuálnych korupčných káuz, Za 
transparentnejšiu samosprávu  a iné 

12 858,64 € 
(prevod nevyčerpaných 

financií z roku 2010)  
2 683,31 € 

4,9% 

Dôvera Portál Dobré pôrodnice 1 733,50 € 0,5% 

Európska komisia  - 
Generálne riaditeľstvo pre 
spravodlivosť, slobodu 
a bezpečnosť* 

Národný systém integrity* 

23 877,12 € (prevod 
nevyčerpaných financií 

z roku 2010) 
17 579,14 € 

13,0% 

Európsky fond 
regionálneho rozvoja 

Budovanie sietí transparentných 
samospráv  

89 915 € 28,2% 

International Visegrad 
Fund 

Visegrad Integrity System* 651,24 € 0,2% 

Kanadské veľvyslanectvo 
na Slovensku 

Presadzovanie protikorupčnej agendy v 
Slovenských mestách 

330,52 € 0,1% 

Mesto Prievidza 
Audit a príprava vybraných 
protikorupčných odporúčaní pre mesto 
Prievidza 

23 240 € 7,3% 

Mesto Žiar nad Hronom 
Audit transparentnosti procesu riadenia 
samosprávy mesta Žiar nad Hronom 

7 500 € 2,3% 

Mestská časť Bratislava - 
Ružinov 

Zavedenie komplexného balíka opatrení 
v kľúčových oblastiach činnosti Mestskej 
časti Bratislava-Ružinov, s cieľom 
obmedziť korupciu a posilniť 
transparentnosť 

2 500 € 0,8% 

Ministerstvo 
pôdohospodárstva a 
rozvoja vidieka 

Budovanie sietí transparentných 
samospráv  

15 867,37 € 5,0% 

Newton Media prístup k mediálnej databáze nepeňažný dar  

Open Society Institute 

Meranie pokroku transparentnosti vo 
verejných inštitúciách* 

20 648,36 € 

17,3% 

Presadzovanie protikorupčnej agendy v 
Slovenských mestách 

15 103,46 € 

Projekt Štátne granty šport a kultúra od 
roku 2004 

8 532,40 € 
(prevod nevyčerpaných 

financií z roku 2010) 
3 491,14 € 

OtvoreneZmluvy.sk 3 668,56 € 

Spolufinancovanie portálu Otvorené 
verejné obstarávanie, Portál Dobré 
pôrodnice, a iné 

3 769,21 € (prevod 
nevyčerpaných financií 

z roku 2010) 

http://www.transparency.sk/projekty/sucasne-aktivity/
http://www.transparency.sk/projekty/sucasne-aktivity/
http://www.transparency.sk/financovanie/european-national-integrity-systems-project/
http://www.transparency.sk/financovanie/budovanie-sieti-pre-zvysenie-kapacit-na-posilnenie-udrzatelnosti-transparentnych-miestnych-samosprav-na-slovensku-a-v-madarsku/
http://www.transparency.sk/financovanie/budovanie-sieti-pre-zvysenie-kapacit-na-posilnenie-udrzatelnosti-transparentnych-miestnych-samosprav-na-slovensku-a-v-madarsku/
http://www.transparency.sk/financovanie/budovanie-sieti-pre-zvysenie-kapacit-na-posilnenie-udrzatelnosti-transparentnych-miestnych-samosprav-na-slovensku-a-v-madarsku/
http://www.transparency.sk/financovanie/budovanie-sieti-pre-zvysenie-kapacit-na-posilnenie-udrzatelnosti-transparentnych-miestnych-samosprav-na-slovensku-a-v-madarsku/
http://www.newtonmedia.sk/
http://www.transparency.sk/projekty/sucasne-aktivity/
http://www.transparency.sk/projekty/sucasne-aktivity/
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Pontis Právna protikorupčná poradňa 3 782,66 € 1,2% 

Peter Sedik  
Inštitucionálna podpora protikorupčných 
aktivít TIS 

10 € 0,003% 

Siemens - Iniciatíva 
bezúhonnosti 

Zlepšenie systémov verejného 
obstarávania v Českej a Slovenskej 
republike* 

18 208,55 € 5,7% 

Slovenské elektrárne, a.s. 
- ENEL 

Za transparentnejšiu samosprávu 9 821,81 € 3,1% 

Slovnaft Inštitucionálna podpora 1 500 € 0,5% 

United Nations 
Development Programme 
(UNDP), Regionálne 
centrum v Bratislave 

Hodnotenie transparentnosti žúp 2011 4 200 € 1,3% 

Veľvyslanectvo 
Holandského kráľovstva 
na Slovensku 

Presadzovanie protikorupčnej agendy v 
Slovenských mestách 

550 € 0,2% 

Veľvyslanectvo USA na 
Slovensku 

Meranie pokroku transparentnosti vo 
verejných inštitúciách* 

6 970 € 

2,2% 
Spolufinancovanie portálu Otvorené 
verejné obstarávanie 

102,38 €  
(prevod nevyčerpaných 

financií z roku 2010) 

Veľvyslanectvo Veľkej 
Británie na Slovensku  

Zverejňovanie verejných zmlúv 9 200 € 2,9% 

Websupport.sk 
Sponzorovaný webhosting pre 
dataprojekt 

nepeňažný dar   

Západoslovenská 
energetika, a.s., člen 
skupiny E.ON 

Inštitucionálna podpora protikorupčných 
aktivít TIS 

1 000 € 
10 000 € (z 2% v roku 

2011) 
 

3,4% 

SPOLU 
 

319 293,99 € 100% 

 

* projekty pokračujúce v roku 2012. V tabuľke uvedené čerpanie za rok 2011. 
 
Graf č.1: Zdroje TIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4,9%

0,5%

13,0%

28,2%

0,2%0,1%

7,3%

2,3%
0,8%

5,0%

17,3%

1,185%

0,0%

5,7%

3,1%

0,5%
1,3%

0,2% 2,2%

2,9% 3,4%

2% dane z príjmov
Dôvera
Európska komisia
Európsky fond regionálneho rozvoja
International Visegrad Fund
Kanadské veľvyslanectvo na Slovensku
Mesto Prievidza
Mesto Žiar nad Hronom
Mestská časť Bratislava - Ružinov
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Open Society Institute
Pontis
Peter Sedik 
Siemens - Iniciatíva bezúhonnosti
Slovenské elektrárne, a.s. - ENEL
Slovnaft
UNDP
Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva na Slovensku
Veľvyslanectvo USA na Slovensku
Veľvyslanectvo Veľkej Británie na Slovensku 
Západoslovenská energetika, a.s.

http://www.transparency.sk/projekty/sucasne-aktivity/
http://www.transparency.sk/projekty/sucasne-aktivity/
http://websupport.sk/#site=freeweb&ban=f39ca742
http://websupport.sk/#site=freeweb&ban=f39ca742
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www.transparency.sk/dvepercenta  
 



SPRAvA N EzAvrsLEHo nuoiToRA

Uskutoenila som audit prilozenej Uetovnej zevierky obeianskeho zdtuzenia
TRANSPARENCY INTERNATIONAL SLOVENSKO /v skratke TIS/ so sidlom 827 18 Bratislava
Bajkalska 25 leo 318 17 823 , kla6 obsahuje suvahu k 3l.decembru 2011 , vykaz ziskov a strat
a pozndmky za rok, ktonj sa k uveden6mu ddtumu skondil.

Zodpovednos( vedenia zdruienia za tdtovnt zdvierku:

Vedenie obdianskeho zdruZenia je zodpovedne za zostavenie a objektivnu prezenteciu tejto
Udtovnej z6vierky vsulade so Zakonom o 06tovnictve e. 43112002 Z.z. v zneni jeho dodatkov.
Rovnako je zodpovedne za dodrzanie S 50 zakona 6. 595/2003 Z.z. o pouziti priiatej dane z roku
2010 na aktivity vroku2011 v srilade s $19 z6kona e.43112002 Z.z. o Uetovnictve.

Zodpovednost' auditora :

Mojou zodpovednostbu je vyjadrif n6zor na i0io (dtovnU zevierku na zeklade auditu.
Audit som uskutodnila v sflade s Medzinarodn)?mi auditorskymi Standardmi lSA. Podla t'ichto
Standardov m6m dodrZiavaf eticke poziadavky , audit naplanovat a vykonaf tak, aby som ziskala
primeran6 uistenie, Ze Udtovna zavierka neobsahuje vyznamn6 nesprevnosti. Audit zahfna overenie
dokazov, ktore dokladujU sumy a ine 0daje v Uctovnej zavierke. Audit dalej obsahuje zhodnotenie
pouzitych uetovnych principov a zhodnotenie vyznamnich odhadov, ktore uskutodnil manazment, ako
aj zhodnotenie prezentecie ldtovnej zAvierky ako celku. Som presveddena, Ze auditorsk6 dokazy ,
ktor6 som ziskala , poskytujri dostatocne a vhodn6 vychodisko pre moje stanovisko.

Stanovisko :

Podla m6jho stanoviska Udtovna zavierka poskytuje pravdivy a objektivny pohl'ad na finandnU
situaciu obcianskeho zdruzenia TRANSPARENCY INTERNATIONAL SLOVENSKO Bratislava,
peiazne toky a sprevne pouzitie priatej dane za rok 2011, ktoni skoneil k uveden6mu datumu
v sulade so Z6konom o Uotovnictve.

Tren6in 11. j fna 2012

.';--ii:'''lri;" .
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lng. Eva DurZovi
6islo licencie 205
Vel'komoravsk6 44
911 05 TRENciN



SPRAVA O OVERENT SULADU
vfroinej splrivy s riitovnou zdvierkou v zmysle z5'kona i- 540/2M17 Z.z. $
23  ods t .S  ICO:31817  823

Uskutodnila som audit sriladu vfrodnej spr6vy s rodnou ridtovnou z6vierkou
obdianskeho zdruienia TRANSPARENCY INTERNATIONAL SLOVENSKO
/v skratke TIS/ , za rok 2011, kton/ /skoncil k 3l.decembru 201 1 a ktor6 sa
spolu s mojou spr6vou auditora uvAdza v tejto vlrodnej spr6ve.

Zodpovednosf auditora :

Audit som uskutodnila v stlade s Medzin6rodnly'mi auditorskjmi Standardmi ISA
aplikovatel'nfmi pre audit sriladu .Podla tlichto Standardov m6m audit napldnovaf
a vykonat tak, aby som ziskala primeran6 uistenie , di je vfrodn6 spriva
obdianskeho zdruZenia v sulade s i6tovnou z6vierkou , ktor0 som auditovala.
Audit zahiia overenie prisluSnlch ddkazov ako aj predltanie ostatnfch finandnlch aj
nefinandnlch inform6cif, ktor6 s0 okrem 0dtovnej zAvierky zahrnut6 do tejto
vfrodnej spr6vy, ci su s touto rldtovnou z6vierkou konzistentn6. Som presveddene,
Ze audit poskytuje primeran6 vyichodisko pre moje stanovisko..

NSzor:

Podl'a m6jho stanoviska vfrodn6 sprAva obdianskeho zdruienia
TRANSPARENCY INTERNATIONAL SLOVENSKO so sidlom 827 18
Bratisf ava, BajkalskA 25 za rok 20'11 je vo v5etkfch vliznamnfch
srivislostiach v s(lade s auditovanou fdtovnou z6vierkou za rok, ktonj'sd skondi

k 31. decembru 2011 a ktor6 sa spolu s mojou spr6vou audltora uv6dza v tejto
vfrocnej spr6ve.
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Ing.Eva DurZovA
iislo licencie 205
Vel'komoravska 44
911 05 Treniin

Trendin '11.6.2012



Priloha 6. 1 k opalreniu e.MF1236A212007-74

Sivaha Ud NUJ 1 - 0

Za be2n6 0dtovn6
obdobie od

Za bezprostredne
predch6dzaj0ce
r.rdtovn6 obdobie

rco
3 l 1 l 8 l 1 1 7 l 8 1 2 1 3

N6zov ri

Sidlo Idtovnej jednotky
Ulica a dislo

Smerov6 dislo telef6nu dislo telef6nu
5 t 3 l 4 l 1 t 7 t 2 t 0 t 7

mestac
loT?l lrTofiTtl do FTil l7lonTol

UOtovnS z6vierka:

- riadna
- mimoriadna
- priebeZnS

SUVAHA

k 3't.12.2011

(v celfch eurdch)

mesiac rok
loT?l lrTofiTll do FTn EfdTiTTl

e islo faxu
s  |  3  |  4  |  1  |  7  |  ? l 0  |  7

Daiov6 identifika6n6 oislo

T R A N s P A R E N Y N T E R N A c o N A L
S L o V E N S K o

B A J K A L S K A 2 5

Ndzov obce

0 t 2

e-mailova adresa

Zostavene dia: 27 -3-2012Podpisov'i zeznam osoby
zodpovednejza vedenie
0atovn ictva:

// ' h

/L4,t('tY,/ / \

Podpisow zaznam osoby
zodpovednej za zostavenie
66tovnej zavierky:

r/
l^4u+1_______.

/ - ' . !

PodpisoW ziiznam Statuterneho
organu alebo alena Statutarneho
organu Idtovnej jednotky:

y\-[
1



Strana aktiv
c.r. BeZn6 fitovn6 obdobie

Bezprostredne
predchAdzajice
fitovn6 obdobie

Brutto Korekcia Netto Netto

b 1 2 4

A. NEOBEZNY MAJETOK SPOLU r. OO2 + r. OO9 + r.021 001 1413s 14135 0 237

1 . Dlhodobi nehmotni majetok r.003 a: r.008 oo2 0 0 0 , 0

Nehmotn6 \ isledky z Wvojovej a obdobnej dinnosti
012{072+09'lAU) 003

Softv6r 013 - (073+091A0) 004

Ocenitel'ne prava 014 - (074 + 091AU) 005

Ostatny dlhodoby nehmotny majetok (018+ 0'19)-(078 + 079 +
091 AU) 006

Obstaraniedlhodobeho nehmotn6ho majetku (041-093) 007

Poskytnut6 preddavky na dlhodoby nehmotny majetok (051-
0954u) 008

2. Dlhodobi hmotny maletok r.010 aZ r.020 009 14'135 t4  135 0 237

Pozemky (031) 010 x

Umelecke diela a zbierky (032) 0 1 1 x

Stavby 021 - (081 - 092AU) 012

Samostatn6 hnutel'n6 veci a sUbory hnutelnych veci
022- (082+092AU) 013 14 135 14135 0 237

Dopravn6 prostriedky 023 - (083 + 092AU) o'14

Pestovatel'sk6 celky trvalych porastov 025 - (085 + 092AU) 0 1 5

Zdkladn6 stddo a taZne zvie,ale 026 - (086 + 092AU) 0 1 6

Drobni dlhodobi hmotny majetok 028 - (088 + 092AU) 017

Ostatnti dlhodoby hmotny majetok 029 - (089 +092AU) 0 1 8

Obstaranie dlhodobeho hmotn6ho majetku (042 - 094) 019

Poskytnut6 preddavky na dlhodobi hmotni majetok (052 -
095AU) o20

Dlhodobi f inandni majetok r.022a2 r- 028 021 0 0 0 0

Podielov6 cenn6 papiere a podiely v obchodnych
spolodnostiach v ovladanej osobe (061- 096 AU)

o22

Podielove cenn6 papiere a podiely v obchodnich
spolodnostiachs podstatnymvplyvom (062-096AU) o23

Dlhove cenn6 papiere drzane do splatnosti (065 - 096 AU) 024

Pozidky podnikom v skupine a ostatn6 p6ii6ky (066 + 067) -
096 AU o25

Ostatni dlhodoby finandny majetok (069 - 096 AU) 026

Obstaranie dlhodob6ho finan6n6ho majetku (043 - 096 AU) o27

Poskytnut6 preddavky na dlhodoby finandn:i majetok (053 -
096 AU) o28

Kontrofn6 i isfo r.001 a2 r.028 991 42 405 42 405 0 711
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Strana aktiv
Bein6 fdtovn6 obdobie

Bezprostredne
predchadzajfce
Iitovn6 obdobie

Brutto Korekcia Netto Netto
a b 1 4

B. OBEzNf MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051 029 891 0 891 73184
1 . zasoby r. 031 az r.036 030 0 0 0 0

Material (n + 1rc) - rc1 031
Nedokondena viroba a polotovary vlastnej viroby (12,1+122)-
(192+193) o32

V:irobky (23 - 194) 033

Zvie@tA (24 - 1gS) o34
Tovar (132 + 139) - 196 035
Poskytnut6 prevedzkove preOOavt<y na zasoOy J5i?7U-36-
AU) 036

t Dlhodob6 pohfadevky r.038 ai r. O4i 037 0 0 0 0
PohladAvky z obchodneho styku (311 A0 aZ 314 A0) - 391 AU 038

Ostatn6 poht'ad6vky (31SAU - 391AU) 039

Pohl'adevky vodi 0dastnikom zdru:eni (35SAU - 39iAU) 040
In6 pohthd6vky ( sss eU + szs Af +-75;UJ 378IUL-
391AU o41

Kratkodob6 pohladavky r.043 aZ r.050 042 2 026 0 2 026 52
Pohl'adavky z obchodn6ho styku (311AU a: 314 AU) - 39140 o43 2 006 2 006 40
Ostatn6 poht'adavky (31S AU - 391 A0) o44
Z0dtovanie so Sociiilnou poistbvtiou a zdravotnimi
poistovriami (336 )

045 x

Daiov6 pohl'addvky e4,t a?34s) 046 X

Pohl'addvky z dovodu flnandn!?ch \rz'ahov k Statnemu rozpoau
a rozpoetom [zeryrnej samosprSvy (346+ 348) 047 x

Pohl'adavky vodi 0dastnikom zdruzeni (35S A0 - 39140) 048

Spojovaci idet prizdru:eni (396 - 391AU) o49
lne pohladdvky (33SAU + 373AU + 37SAlr + 37SAUD -

050 20 20
4. Finanin6 fity r.052 aZ r. Os6 051 1 13s 0 -1 135 73 132

Pokladnica e11 + 213) 052 320 x 320 cttS

Bankov6 [dty (221 At + 261t 053 1 455 x 1 455 72 547

Bankov6 0dty s dobou viazanosti dlhsou ako jeden rok (221 AU) 054

Kretkodobli finandni ngetox lzEi zszi zssiRi@--
291Au 055

Obstaranie kratkodob6ho Unanin6ho majetku (2S9 - 291AU)
c. eAsovE RozLiSENtE Spolu r.osE a r.059 057 115 880 0 115 880 12 485
1 . Naklady budricich obdobi (381) 058 249 249 707

Prijmy budicich obdobi (385) 059 1't5 631 115 631 1't 778
MAJETOK SPOLU r. OOi + r.029 + r.0S7 060 130 906 14135 116771 85 906

Kontroln6 eislo r.029 a: r. 060 992 365 339 14135 351 204 330 428
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Strana paslv
BeZn6 rlEtovne

obdobie

Bezprostredne
predchadzaiice [6tovn6

obdobie

o 5 6

f f iKUSPoLU
r  n A t * r  n d R + r  O 7 2 + r  O 7 3

061 22 607 22 604

2.

lmanie a pefiazn6 fondy r. 063 ai r' 067 062 0 0

zakladn6 imanie (11) 063

@tn6ho predpisu (41a 064
Fond reprodrikire {d13 065

Oceiovacie rozdiety z precenenia majetku a zAvAzkov (414) 066

Oceiovacie rozdiely z precenenia kapitelowch 06astin (415) 067

Fondy Woren6 zo zisku r. 069 a: r' 07'l 068 22 605 22 578

Rezer./nt fond @21) 069 20 505 20 504

Fondv tvoren6 zo zisku Q23) 070 2 100 2 074

Ostatnd fondy 927') 071

Nevysporiadani Wsledok hospoderenia minulich rokov
l+t - 428\

072

Vysledok hospod6renia za A6tovn6 obdobie r. 060 - (r.062 + r'

068 + r .072 + r .074 + r .  101)
073

B.CUDZIE ZDROJE SPOLU r .075+ r .079+ r .087+ r .097 074 48 758 6 628

1 . Rezerw r.076 aZ t.078 075 0 0

Rezerw zdkonn6 (451AU) 076

Ostatn6 rezervy (459AU) 077
-Kratkodobe 

rezervy (3za + 451nU + +5940 078

Dlhodob6 zavazky r' 080 ai r. 086 n7a 25 855 487

Zevazky zo soci6lneho fondu {4721, 080 855 487

vyoa* anopisy G73) 081

zevezkyznajm! e74 AO) 082

Dlhodob6 prijat6 preddavky 975') 083

otnoOoOO nevyfatturovan6 doddvky (476) 084

Dlhodob6 zmenky na Uhradu /.78) 085

Ostatne atnoOobe =*:lzky (373 AU + 479 AU) 086 25 000

Kratkodob6 zavazky r. 088 aZ r.096 087 22 903 6 141

Zevezky z obchodn6ho styku (321 a2326) oftem 323 088 14 289 961

ZAvinky vo1i zamestnancom (331+ 333) 089 5 162 3 446
-Z06to.ran|e 

so socialnou poistoviou a zdravotnimi poistoviami
a:1361

090 2 510 1 369

Daiov€ z6vezky (341 a2345) 091 942 365

-6vdzky z d6vodu finan6nych vztahov k Stdtnemu rozpodtu a
rozpodtom izemnej samospr6w (346+348) 092

@apierov a vkladov
r367)

093

zevezky vo1i 06astnikom zdruZeni (368) 094

Spolovaci i6et pri zdru2eni (396) 095

O"tat"6 r6"ttkv (3?9 + 373 A0 +474A0+479AUl| 096

Bankov6 v'jpomoci a p62i6ky ..9t 
"ijjlg

097 0 0

OtnoOoo" Gnfoue,iuery (461AU) 098

BeZn6 bankov6 rlvery (2311 232 + 461AU) 099

Prijat€ krdtkodob6 finandn6 v'/pomoci (241+ 249) 100

ffi r. 102 a r. 103 t 0 t 45 406 56 674

1 . Vldavky budricich obdobi (383) 102 190 1 962

\Ainosv bud0cich obdobi (384) 1 0 3 45 216 54 712

ffioJE sPoLU r.06'l+ r.074 + r.1ol 104 ,l'16 771 85 906

Kontrofn6 6islo r' 061 az r' 1o4 421 676 286 924



Priloha 6. 2 k opatreniu d,. MFl2S6g2t2OO7-74

UeNu. l z -o r

Za [0tovn6
obdobie od

Za bezprostredne
predchSdzajrice
06tovn6 obdobie

mestac
l-oTtl

mesiaG
l-oIl

VYKA.Z ZISKOVA STRAT

k 31.12.2011

(v celich eurach)

roK
l-rTol-iTTl

mesiac
Etr
mesiac
@

roK
lTfoFfil

roK
EIdlrTT]

rok
lTIdFTo I do

06tovnd z6vierka:

lTl - riadna
l-l - mimoriadna

Daiov6 identifika6n6 dislo

reo
3 1 8 t  1 8 2 3

N6zov 0dtovnej jednotky

T R A N S P A R E N c I N T E R N A c I o N A L
s L o V E N s K o

Sidlo Ietovnej jednotky

Ulica a dfslo

PSE
8 2 7 8

Smerov6 dislo telef6nu dislo telef6nu

B A J K A L S K A 2 5

N5zov obce
B I R A T s L A A

0 2 5 3 4 1 7 2 0 7
Cislo faxu

5 3 4 1 2 0 7

e-mailov6 adresl

Zostav ene d ha: 27,3.201 2 Podpjsow zaznam osoby
zodpovednej za vedenie
iatovnictua:

Podpisow zeznam osoby
zodpovednej za zostavenie
latovnej zdvierky:

1
/t'ye<,

orgdnu alebo dlena Statutarnel
organu Idtovnej jednotky:

\^qD

I



e isto
i6tu Niklady eisto

riadku

Cinnosf Bezprostredne
predch6dzajIce
Uitovn6 obdobie

HIavna
nezdaiovana

Podnikatefske
zdaiovana Spolu

a b 1

50'1 Spotreba materielu 0 1 4 ' t 9 7 4 197 2 37'l
502 Spotreba energie 02 1 436 1 436 1 2't' l
504 Predany tovar 03

5 1 1 Opravy a udr:iavanie 04 0 133
512 Cestovn6 05 1 9 1 191 2 649
5 1 3 Naklady na reprezentaciu 06 264 268 2 352
5 1 8 Ostatn6 sluZby 07 132 846 132 846 109 170
521 N4zdov6 nAklady 08 85 255 85 25s 49 201

524 Zakonne socialne poistenie a zdravotn6
poistenie 09 22 399 22 399 5 7'15

czc Ostatn6 soci6lne poistenie 1 0

527 Zekonn6 socidlne n6klady 1 1 '1 507 1 507 1 374
528 Ostatne soci6lne nAklady 12
531 Dai z motorovli'ch vozidiel '13

532 Dai z nehnutel'nosti '14

538 Ostatn6 dane a poplatky 1 5 228 228
541 Zmluvn6 pokuty a penele '16

542 Ostatn6 pokuty a penele ' 17

543 Odpisanie pohtadevky 't8 64 64
544 Uroky 1 9 253 253

Kuzov6 straty 20

546 Dary
547 Osobitne n6klady 22

548 Manki a Skody 23

549 In6 ostatn6 ndklady 24 1 649 1 649 402

551
Odpisy dlhodobeho nehmotneho majetku a
dlhodobeho hmotneho maietku 25 237 237 237

552
Zostatkovd cena predaneho dlhodob6ho
nehmotn6ho majetku a dlhodob6ho
hmotn6ho majetku

26

553 Predan6 cenn6 papiere 27

554 Predany materi6l 28
555 Ndklady na kratkodoby finandny majetok 29

556 Tvorba fondov 30

557 Neklady na precenenie cennich papierov 3'1

558 Tvorba a zUdtovanie opravnych poloziek 32

56'1 Poskytnut6 prispevky organizaenym
zloakem 33

562 Poskytnute prispevky inim idtovnym
iednotkam 34

563 Poskytnut6 prispevky fyzick),'m osobem 35

565 Poskytnut6 prispevky z podielu zaplatenej dane 36

567 Poskytnut6 prispevky z verejnej zbierky 37
Udtova trieda 5 spolu r. 01 aZ | 37 2 a 250 530 0 250 530 174 815

Kontroln6 6islo r. 0'l aZ r.38 994 501 060 0 501 060 349 630



disto
ti6tu Vfnosy disto

riadku

Cinnosf Bezprostred ne
predch6dzajice
!dtovn6 obdobie

Hlavna
nezdaiovane

Podnikatel'ske
zdaiovane Spolu

b 1 4
601 TrZby za vlastn6 \^irobky 39
602 Triby z predaja sluzieb 40 0 5 294
604 Trzby za predany tovar 41

6 1 1 Zmena stavu zesob nedokondenej Wroby 42
612 Zmena stavu z6sob oolotovarov 43
6 1 3 Zmena stavu zesob Wrobkov 44

614 Zmena stavu zesob zvierat 45
621 Aktivacia materi6lu a tovaru 46
622 Aktiv6cia vnUtroorganizadnych sluZieb 47

623 Aktiv6cia dlhodob6ho nehmotn6ho maietku 48

624 Aktivacia dlhodob6ho hmotn6ho maietku 49

641 Zmluvn6 pokuty a pen6le 50
642 Ostalne pokuty a penele 51

643 Platby za odpisan6 pohladevky 52
644 0roky 53 1 5 '15 32
645 Kuzov6 zisky 54

Prijat6 dary 55 5 755
647 Osobitn6 Wnosy 56
648 Z6konn6 poplatky 57
649 ln6 ostatne Wnosy 58

651 Trzby z predaja dlhodob6ho nehmotn6ho
maietku a dlhodob6ho hmotn6ho maietku

652 Vinosy z dlhodobeho finandn6ho majetku 60

653 Trzby z predaja cennych papierov a
podielov 61

654 Trzby z predaja materielu 62

655
V!7nosy z kr6tkodob6ho finandn6ho
maietku 63

656 Vlnosy z pouZitia fondu 64
657 Vinosy z precenenia cennych papierov 65
658 Vynosy z ndjmu majetku 66

661 Prijat6 prispevky od organizadnych zlo:iek 67

662 Prijat6 prispevky od inych organizecii 68 236 638 236 638 147 535
663 Prijat6 prispevky od fyzickich osdb 69
664 Prijat6 6lensk6 prispevky 70
665 Prispevky z podielu zaplatenej dane 7 1 13 879 13 879 16 234
667 Prijat6 prispevky z verejn)tch zbierok 72
691 Dotacie

Udtova trieda 6 spolu r.39 aZ r.73 74 250 532 0 250 532 174 850
Vysledok hospodarenia pred zdanenim

r . 7 4  -  r . 3 8
0 2 35

59'l Dai z prijmov 76 2 6

595 Dodatodn6 odvody dane z prijmov 77
Vysledok hospodarenia po zdaneni

(r. 75 - (r. 76 + r.771| ft/-l
t 6 0 0 0 29

Kontrolne 6islo r.39 aZ r. 78 50'1 068 0 501 068 349 770


