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1. KORUPCIA NA SLOVENSKU  
  
 
Transparency International definuje korupciu ako zneu$itie zverenej moci na získanie 
osobného prospechu. 

 
Transparency International definuje korupciu ako zneu!itie zverenej moci na získanie osobného 
prospechu. U! uvedená definícia nazna"uje, !e ide o fenomén, ktory ! je !a"ké exaktne mera! a 
odhali!. Na rozsah vy !skytu korup!ny !ch transakcií v danom !asovom horizonte poukazujú oficiálne 
!tatistiky ty !ch prípadov, ke! bola korupcia zistená a objasnená políciou, !alej konkrétne po"ty 
ob!alovany !ch prokuratúrou a odsúdeny !ch.  

 

Trestná %tatistika a korupcia  

Indikátorom stavu korupcie je po!et osôb stíhany !ch !i odsúdeny !ch za dané trestné !iny. Vy !voj na Slovensku 
na základe uvedeny !ch ukazovate!ov na Slovensku je na"rtnuty ! v tabu"ke 1. 
 
Tabu&ka 1: Po'et zisten(ch a objasnen(ch trestn(ch 'inov korupcie a po'et odsúden(ch v rokoch 2001-
20131 

Rok Zistené a) Objasnené a) Ob$alovaní b) Odsúdení c) 
Odsúdení na 
)peciálnom súde 
d) 

1997 14 14    
1998 14 14    
1999 57 54    
2000 108 98    
2001 83 78 84 37 - 
2002 139 118 92 80 - 
2003 148 97 97 75 - 
2004 207 163 80 70 - 
2005 238 188 74 64 16 
2006 278 153 147 112 74 
2007 242 141 97 168 120 
2008 265 180 102 130 82 
2009 238 265 160 164 127 
2010 148 82 99 167 159 
2011 195 1302 93 130 131 
2012 135 823 83 130 111 
2013 123 54 121 127 110 
Zdroj: Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo spravodlivosti SR, Generálna prokuratúra SR, Prezídium Policajného zboru SR, 
#peciálny súd v Pezinku a #pecializovan$ trestn$ súd v Pezinku. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 a) Informácie získané z Ministerstva vnútra SR, rok 2007, 2008 – Prezídium Policajného zboru SR; b) Informácie získané z Generálnej prokuratúry 
SR; c) Informácie získané z Generálnej prokuratúry SR; d) Informácie získané zo #pecializovaného súdu v Pezinku.  
2 Navy%e, 60 osôb sa dohodlo o vine a treste. 
3 Navy%e, 80 osôb sa dohodlo o vine a treste. 
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Aj napriek tomu, !e uvedené dáta nazna"ujú, !e za ostatné roky sa stabilizoval po"et zisteny !ch prípadov 
korupcie na Slovensku, ako aj po!et ob"alovany !ch a odsúdeny !ch za trestné !iny spojené s korupciou, 
korupcia na Slovensku takmer beztrestná. V priemere za rok súdy potrestajú páchate!ov za úplatky v 
priemere za 120 tisíc eur, hoci odhady o ich v"skyte na Slovensku sú tisícnásobne vy##ie. Analyzovaním 
rozhodnutí #pecializovaného trestného súdu vo veciach korupcie za roky 2012 a& 2014 Transparency zistila, 
&e ro!ne sa odhalí korupcia len za 120 tisíc eur. 

 
Za rok súdy potrestajú páchate&ov za úplatky v priemere za 120 tisíc eur, hoci odhady 
o ich v(skyte na Slovensku sú tisícnásobne vy%%ie. 

 
A$ 48 % zo v#etk"ch úplatkov, ktoré sa dostali pred súd boli úplatky ni$#ie ako 20 eur. Úplatky vy%%ie 
ako 100 eur tvoria len pribli&ne %tvrtinu zo t$ch, o ktor$ch súd rozhodoval. Len 5% zo skúman$ch rozhodnutí 
sa t$kalo záva&nej korupcie v súvislosti s verejn$mi obstarávaniami, eurofondami !i vo"bami. Najviac sa 
podpláca v konaní pred úradmi za potvrdenia o pracovnej neschopnosti a za nerie%enie priestupkov. 
 
S ak$mi dôkazmi súd pracoval v%ak verejnos' vä!%inou nevidí. A$ tri #tvrtiny z rozhodnutí o trestoch za 
korupciu odôvodnenie neobsahujú. Sú toti& ukon!ené tzv. dohodou o vine a treste medzi prokurátorom 
a ob&alovan$m, resp. trestn$m rozkazom. Práve úloha prokuratúry je tak  v celom procese odha"ovania 
korupcie rozhodujúca. 
 
%tátni funkcionári &i zamestnanci sú súdmi oslobodzovaní spod ob$aloby korupcie #tyrikrát &astej#ie 
ako be$ní ob&ania. Súvisí to s faktom, &e súdy ude"ujú tresty za podplácania (aleko !astej%ie ako za 
prijímanie úplatkov. V"#ku udeleného trestu ovplyv'uje skôr priznanie páchate!a ako celospolo&enská 
v"znamnos( kauzy. Viac nepodmiene!n$ch trestov padlo za pár eurové úplatky ako za korupciu v súvislosti 
s tendrami. Tabu"ka !íslo 2 poukazuje ako súdy trestajú korupciu. 
 
Tabu&ka 2: Udelené tresty za korupciu 

Ob$alovan( Trestn( 'in Úplatok 
Trest 

nepodmiene'n( podmiene'n( pe"a$n( 
ú%astník verejného 
obstarávania podplácanie 7.836,- eur - - 2.000,- eur 

ú%astník verejného 
obstarávania podplácanie 3.900,- eur - - 2.000,- eur 

ú%astník verejného 
obstarávania podplácanie 5.300,- eur - - 2.500,- eur 

ú%astník verejného 
obstarávania podplácanie 5.750,- eur - - 4.000,- eur 

ú%astník verejného 
obstarávania podplácanie 8.080,- eur - - 5.000,- eur 

extern& poradca 
premiérky prijímanie úplatku 30.000,- eur - 1 rok 10.000,- eur 

ú%astník verejného 
obstarávania podplácanie 42.500,- eur - 20 mesiacov 15.000,- eur 

poslanci obedného 
zastupite"stva prijímanie úplatku 300,- eur - 2 roky 160,- eur 

in!pektor prijímanie úplatku 200,- eur - 3 roky 500,- eur 
kontrolór prijímanie úplatku 500,- eur - 3 roky 4.000,- eur 

in%pektor prijímanie 
úplatku 

10 kg ry$e, ke%u 
orie%ky, nápoje 5 rokov - - 
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Je nesporné, &e korupcia, bez oh"adu na to, !i ide o prijímanie 
úplatku alebo podplácanie ohrozuje právny %tát, riadne 
fungovanie %tátnych orgánov a in%titúcii, hospodársky rozvoj 
krajiny. Práve preto by tresty za korup!né trestné !iny ukladané 
#pecializovan$m trestn$m súdom mali by' siln$m nástrojom 
nielen spravodlivosti, ale aj prevencie. Transparency má v%ak 
ve"ké pochybnosti, !i dnes tomu tak naozaj je.4 
 
K"ú!ov$mi miestami pre efektívnej%ie odha"ovanie korupcie sú 
polícia a prokuratúra. Na ich !ele by mali by' "udia, ktorí majú 
v$sledky aj morálny kredit v boji proti korupcii. Pri dohodách o 
vine a treste by mali by' zverej)ované podrobnosti o dôkazoch. 
A v neposlednom rade by mal parlament prija' funk!n$ zákon o 
majetkov$ch priznaniach verejn$ch funkcionároch, ako aj 
zákon o ochrane "udí, ktorí korupciu polícii nahlásia. 
 
 

Prieskumy verejnej mienky a korupcia  

Na stav korupcie vo verejnom sektore na Slovensku poukazujú 
aj prieskumy verejnej mienky, pri!om v oblasti rozsahu 
korupcie na Slovensku sú k dispozícií viaceré – poukazujúce na 
stav korupcie na makro úrovní, ako aj na úrovní jednotlivy!ch 
oblasti pôsobenia verejného sektora. 
 
Pod"a najcitovanej%ieho svetového rebrí!ka vnímania korupcie 
(Corruption Perception Index - CPI) od Transparency 
International skon&ilo v roku 2014 Slovensko na 54. 
mieste zo 175 krajín. Ide o zlep#enie o #es( miest oproti 
roku 2013. (berúc do úvahy mierne ni&%í po!et hodnoten$ch 
%tátov v rebrí!ku tento rok). CPI uvádza poradie krajín pod"a 
vnímania korupcie v ich verejnom sektore. Je indikátorom 
miery roz%írenia korupcie takmer po celom svete tak, ako ho 
vnímajú respondenti prieskumov organizovan$ch 
renomovan$mi medzinárodn$mi in%titúciami. Hodnota daného 
indexu sa pohybuje od 0 po 10, pri!om !ím je hodnota vy%%ia, 
t$m je v príslu%nej krajine vnímaná ni&%ia korupcia. Hodnoty CPI 
pre Slovensko sú uvádzané v nasledujúcej tabu"ke.5 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Viac príkladov o tom ako sa trestá korupcia na Slovensku nájdete na blogu Transparency: http://transparency.blog.sme.sk/c/362969/ako-
trestame-korupciu-za-milionove-tendre-podmienka-za-10-kil-ryze-5-rokov-natvrdo.html 
5 Pre kompletné v$sledky pozri: http://www.transparency.org/cpi2014 

 
Ako trestáme korupciu: Za 
miliónové tendre podmienka, 
za 10 kíl ry$e 5 rokov natvrdo 
 
V auguste 2010 prepukol %kandál 
spájajúci podnikate"a Miroslava 
Dvornického s tendrami na 
Ministerstve obrany za 1,7 milióna 
eur. Od roku 2009 za ministrovania 
Jaroslava Ba%ku, práve Dvornick$ 
mal vybera' 10 % z ceny zákaziek od 
firiem, ktoré mali záujem vyhra' 
verejné obstarávanie. Vy%etrovatelia 
Úradu boja proti korupcii na%li pri 
zásahu u Dvornického 173 tisíc eur 
rozdelen$ch v obálkach s menami 
firiem, ktoré uspeli v obstarávaniach 
na Ministerstve obrany. 

Súd  ulo&il v 5 zo 6 prípadov len 
pe)a&né tresty vo v$%ke od 2.000,- 
eur do 5.000,- eur. Iba v jedinom 
prípade dostal páchate" 
podmiene!n$ trest od)atia slobody 
v kombinácii s pe)a&n$m trestom 
vo v$%ke 15 tisíc eur, pri!om v$%ka 
získanej zákazky od Ministerstva 
obrany bola pribli&ne 425 tisíc. 

V apríli 2011 in%pektor potravinovej 
správy prijal v predajne s kórejsk$mi 
potravinami úplatok vo forme 10 kg 
ry&e, dve balenia ke%u orie%kov a 
nieko"ko flia% po záru!nej dobe za 
zhruba tridsa' eur. Ako verejnému 
!inite"ovi mu #pecializovan$ trestn$ 
súd naparil nepodmiene!n$ trest 
od)atia slobody na 5 rokov. Pri'a&ilo 
mu, &e sa nepriznal, ke(&e tvrdil, &e 
úplatok mu vnútila vedúca 
predajne, !o mu súd neuveril. 
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Tabu&ka 3: V(voj vnímania korupcie (CPI) v krajinách V4 za posledn(ch 11 rokov 
 

V roku 2012 Transparency International aplikovalo zmenu metodiky. #kála vnímania korupcie vo verejnom sektore je     od 0 
do 100, kde 0 znamená, &e krajiny sú vnímané ako vysoko skorumpované a 100, kedy je krajina vnímaná ako krajina bez 
v$skytu korupcie. 
Zdroj: Transparency International 
 
Dáta uvedené v tabu"ke nazna!ujú, &e na Slovensku bola vnímaná najroz%írenej%ia korupcia z krajín V4. 
Zlep%enie v hodnotení za rok 2014 je mo&né pripísa' pokroku, ktor$ Slovensko zaznamenalo v(aka prijatiu 
zákona ochrane oznamovate!ov korupcie, za prísnej%iu úpravu financovania politick"ch strán ako aj za 
zavedenie elektronického trhoviska v systéme %tátnych zákaziek. Pozitívnym signálom bol aj odchod 
%tefana Harabina z !ela slovenskej justície.6 
 
 
Barometre korupcie  
 
Pod"a Globálneho barometra korupcie z roku 2013, ka$d" piaty Slovák za posledn"ch 12 mesiacov dal 
aspo' raz niekde úplatok v akejko!vek forme. Naj!astej%ie sa tento jav vyskytoval pri stretnutí so 
zdravotníctvom, kde tak u!inilo a& 28% z t$ch, ktorí mali za posledn$ rok so zdravotníctvom nejakú skúsenos'. 
 
A& 56% op$tan$ch si myslí, &e korupcia sa na Slovensku za posledné dva roky zv$%ila a a& 63% pova&uje 
vládne protikorup!né aktivity za neefektívne. Pozoruhodn$m je tie& fakt, &e tri pätiny respondentov majú 
pocit, &e vláda slú&i najmä záujmom pár ve"k$ch hrá!ov, ktorí sledujú svoje ciele. 
 
Pod"a %peciálneho Eurobarometra zameraného na korupciu z roku 2013 vníma 90 percent Slovákov korupciu 
ako roz%írenú, !o je v$razne viac v porovnaní s priemernou hodnotou 76 percent v EÚ. Dve tretiny Slovákov 
vnímajú korupciu ako najvá&nej%iu preká&ku podnikania na Slovensku, !o v$razne bráni vytváraniu 
pracovn$ch miest.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Pre viac informácii pozri: http://www.transparency.sk/sk/slovensko-v-boji-proti-korupcii-pokrocilo-vyzvou-bude-prax/ 
7 Pre viac informácií pozri: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_397_en.pdf 

Krajina CPI  
‘04  

CPI  
‘05  

CPI  
‘06  

CPI  
‘07  

CPI  
‘08  

CPI  
‘09  

CPI  
‘10  

CPI 
‘11  

CPI  
‘12  

CPI 
‘13  

CPI 
‘14 

SR 4,0  4,3  4,7  4,9  5,0  4,5  4,3  4,0  46 47 50 
)R 4,2  4,3  4,8  5,2  5,2  4,9  4,6  4,4  49 48 51 
Po!sko 3,5  3,4  3,7  4,2  4,6  5,0  5,3  5,5  58 60 61 
Ma*arsko 4,8  5,0  5,2  5,3  5,1  5,1  4,7  4,6  55 54 54 
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Trendy roz%írenosti korupcie na Slovensku pod&a sektorov 
  
Pod"a prieskumu verejnej mienky, ktor$ pre Transparency International Slovensko vykonala agentúra FOCUS 
vo februári 2015, korupcia patrí z poh"adu ob!anov SR stále medzi najzáva$nej#ie problémy na Slovensku. 
V prieskume v novembri 2013 ju pri otvorenej otázke uviedla  takmer tretina respondentov (32%) a je tak na 
tre'om mieste v rebrí!ku najzáva&nej%ích problémov: po nezamestnanosti a &ivotnej úrovni. Za oblasti s 
najviac roz%íren$m úplatkárstvom na Slovensku sú pova&ované zdravotníctvo (64%) a súdy a prokuratúra 
(62%).  
 
Prezentované údaje sú v$sledkom reprezentatívneho kvantitatívneho prieskumu, ktor$ uskuto!nila agentúra 
FOCUS v d)och od 27.1. do 3.2. 2015 prostredníctvom siete vy%kolen$ch anketárov na reprezentatívnej vzorke 
1 010 obyvate"ov SR vo veku od 18 rokov. Údaje boli zozbierané metódou %tandardizovan$ch rozhovorov 
(face-to-face interviews) zaznamenan$ch do dotazníka. Respondenti boli vyberaní kvótnym v$berom. 
V$berov$mi znakmi boli pohlavie, vek, vzdelanie, národnos', ve"kos' sídla a región (kraj) bydliska. Vzorka 
respondentov je reprezentatívna pre populáciu SR vo veku od 18 rokov. Ve"kos' v$berovej vzorky umo&)uje 
zov%eobecni' základné v$sledky prieskumu na populáciu SR vo veku od 18 rokov s maximálnou odch$lkou 
±3%. Údaje boli spracované %tatistick$mi metódami programu SPSS for Windows. V%etky údaje uvedené v 
tabu"kách sú v percentách. 

* Respondenti odpovedali na otvorenú otázku: „Ktoré problémy pokladáte na Slovensku za najzáva!nej"ie?“, mo!nos# troch odpovedí; v grafe sú 
uvádzané len vybrané problémy. Zdroj: FOCUS pre TIS, 2015 
 

 
 

nezamestnanos!

"ivotná úrove#, sociálne
istoty

korupcia, klientelizmus

zdravotníctvo

ekonomická politika

kriminalita

$kolstvo, vzdelávanie
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16
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november 2013
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február 2010
november 2008
november 2007 FOCUS

Ktoré problémy pokladáte na Slovensku za najzáva"nej$ie?*
FOCUS/IVO; nov.2013/ jan.2012/ feb.2010/ nov.2008/ nov.2007; % respondentov
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Miera roz%írenia úplatkárstva vo vybran(ch oblastiach 
 
Za oblasti s najviac roz#íren"m úplatkárstvom na Slovensku sú pova&ované zdravotníctvo (64%) a súdy 
a prokuratúra (62%).  
 
Viac ako polovica respondentov pova&uje za oblasti s ve"mi roz%íren$m úplatkárstvom ministerstvá (55%) 
a politické strany (54%). 
 
Na (al%ích miestach sa v rámci rebrí!ka oblastí s najroz%írenej%ím úplatkárstvom umiestnili: polícia (49%), 
stavebné úrady (44%), in%pektori – zdravia a bezpe!nosti, práce, kvality potravín, hygieny apod. (37%), 
súkromné firmy (35%), VÚC (34%), da)ové úrady (33%) at(. Naopak, na konci tohto rebrí!ka sú úrady práce 
(18%), banky a finan!né in%titúcie (18%)  a &ivnostenské úrady (21%). 
 
Oproti poslednému prieskumu v roku 2012 bada( zv"#enie vnímania roz#írenej korupcie takmer vo 
v#etk"ch oblastiach (okrem oblastí súkromn$ch firiem / podnikov a oblasti úradov práce) av%ak najsilnej%ie v 
oblastiach: súdy a prokuratúra (z 52% na 62% - !o je nárast o 10 percentuálnych bodov), polícia (z 43% na 49% 
- nárast o 6 percentuálnych bodov), da)ové úrady (z 27% na 33% - nárast o 6 percentuálnych bodov), 
okresné/ obvodné úrady (z 21% na 27% - nárast o 6 percentuálnych bodov). 

Zdroj: FOCUS pre TIS, 2015 

zdravotníctvo

FOCUS

Miera roz!írenia úplatkárstva vo vybran"ch oblastiach
FOCUS; február 2015, % respondentov
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55
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18 22 22 14 24
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súdy a prokuratúra
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politické strany

polícia
stavebné úrady

in!pektori (zdravie a bezpe"nos#,práca, kvalita potravín, hygiena a pod.) 
súkromné $rmy, podniky

vy!!ie územné celky (VÚC), %upy

da&ové úrady
miestne zastupite'stvá, miestna/obecná samospráva 

verejnoprospe!né $rmy (zria(ovate'om je !tát, %upa, mesto/obec)

colné úrady
!kolstvo

okresné úrady
%ivnostenské úrady

banky, $nan"né in!titúcie
úrady práce

existuje a je ve'mi roz!írené existuje a je málo roz!írené existuje, ale nevie posúdi# mieru jeho roz!írenia neexistuje nevie posúdi#, "i úplatkárstvo v tejto oblasti existuje
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Miera roz!írenia úplatkárstva vo verejn"ch slu#bách 
 
V priebehu posledn!ch 3 rokov dalo pracovníkovi vo verejn!ch slu"bách úplatok 15% respondentov. V 
porovnaní s predchádzajúcimi v!skumami má dávanie úplatku pracovníkom vo verejn!ch slu"bách klesajúcu 
tendenciu (v porovnaní s r. 1999 a" o 25%).  
 
Viac ako tri #tvrtiny respondentov (79%) úplatok pracovníkovi vo verejn!ch slu"bách za posledné 3 roky 
nedali.  
 
Na otázku o poskytnutí úplatku odmietlo odpoveda$ 5% respondentov.  

 
Zdroj: FOCUS pre TIS, 2015 
 
 
Trend oznamovania korupcie na polícii 
 
TIS sa dlhodobo pozerá aj na záujem verejnosti oznamova$ korup%né praktiky na polícii, %o do istej miery 
odzrkad&uje dôveru v danú in#titúciu, ktorá je nevyhnutná na potrestanie aktérov korup!ny !ch transakcii. 
Oznamovanie korupcie a inej protispolo%enskej %innosti má od januára 2015 aj legislatívnu podporu. 
Historick! prv! zákon o ochrane oznamovate#ov zakotvuje sa povinnos$ orgánov verejnej moci a 
zamestnávate#ov s viac ako 50 zamestnancami vytvori$ vnútorn! kontroln! systém prijímania a 
vybavovania podnetov. Bude môc$ ís$ o podnety, ktoré budú poukazova$ nielen na protiprávne konanie, ale 

áno, dal/a

nie, nedal/a

odmietol/a odpoveda!

15

73

79

február 2015
január 2012

november 2009
marec 2006
máj 2004

FOCUS

Dali ste v priebehu posledn!ch troch rokov úplatok "i u# formou daru, 
protislu#by alebo pe$azí pracovníkovi vo verejn!ch slu#bách?
FOCUS; feb.2015/ jan.2012/ nov.2009/ mar.2006/ máj.2004/ okt.1999; % respondentov

21

27

30

32

40

66

65

61

57

5

6

7

5

7

3 október 1999
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aj na iné nekalé, neetické %i nehospodárne konanie a takisto o anonymné oznámenia o záva"nej 
protispolo%enskej %innosti.8 
 
Aj napriek ochrane, ktorú zákon poskytuje oznamovate&ovi, na otázku keby od respondentov niekto p!tal 
úplatok alebo by vedeli o niekom, kto berie úplatky, len jedna pätina respondentov (20%) odpovedala, "e 
je pravdepodobné, "e by to oznámili na polícii - pri%om ur%ite by to oznámilo 5% respondentov a asi by to 
oznámilo 15% respondentov. Tento stav „ob%ianskej stato%nosti“ má v poslednom období mierne klesajúcu 
tendenciu (v roku 2006 – to bolo 25%, v r. 2009 – 22%), av#ak stále je vy##í oproti r. 2002 (vtedy iba 17%). 
 
Naopak, úplatkárstvo by neoznámili takmer dve tretiny respondentov (63%), %o je pribli"ne rovnako ako 
v poslednom v!skume – v roku 2012 (64%). Na otázku nevedelo odpoveda$ a" 17% respondentov.  

 
       Zdroj: FOCUS pre TIS, 2015 
 
Transparency bude pozorne sledova$ ako sa bude zákon o ochrane oznamovate&ov aplikovan! v praxi a bude 
podporova$ informovanos$ verejnosti, aby ob%ania poznali svoje práva a aktívne sa zapájali do rozhodovacích 
procesov a verejnej kontroly.  
  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 Viac informácií na internetovej stránke Ministerstva vnútra: http://www.minv.sk/?tlacove-spravy-7&sprava=od-januara-2015-je-ucinny-zakon-o-
ochrane-oznamovatelov-protispolocenskej-cinnosti 

ur!ite by ste to oznámili

asi by ste to oznámili

asi by ste to neoznámili

ur!ite by ste to neoznámili

neviem

5

február 2015
január 2012

november 2009
marec 2006
marec 2002

FOCUS

Keby od Vás niekto p!tal úplatok alebo by ste vedeli o niekom, kto berie úplatky,
nako"ko je pravdepodobné, #e by ste to oznámili na polícii?

FOCUS; feb.2015/ jan.2012/ nov.2009/ mar.2006;/ mar.2002; % respondentov

5
6

7
4

15

16
16

18
13

34

36
39

41
32

29
28

34
23

10

17
15
15

18

24
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2. PROTIKORUP%NÉ ODPORÚ%ANIA  
TRANSPANRENCY INTERNATIONAL 
!
Prístup k informáciám: Predpoklad transparentnosti prijímania rozhodnutí 
 
 
Informácie znamenajú moc. Ke' nemáme dostatok informácií o %innosti verejn!ch in#titúcií, je $a"ké bra$ ich 
na zodpovednos$. Otvára sa priestor pre zl! mana"ment verejn!ch prostriedkov, zanedbávanie zákonn!ch 
povinností %i korupciu.  
 
Zákon o slobodnom prístupe k informáciám je jedn!m z hlavn!ch nástrojov verejnosti pre kontrolu 
zodpovedn!ch.  Aj v krajinách, kde zákony zaru%ujú #irok! prístup k informáciám, v#ak verejnos$ %asto nará"a 
na vzdorovité in#titúcie, ktoré svoje povinnosti poskytova$ informácie ignorujú alebo popierajú.  Jedinou 
mo"nos$ou domôc$ sa svojho práva na informácie je v mnoh!ch krajinách %asto zd(hav! %i nákladn! súdny 
proces. Ani súd v#ak v mnoh!ch krajinách nemá právo priamo nariadi$ zverejnenie informácie; zodpovednej 
in#titúcii za pochybenie neraz nehrozia "iadne sankcie. Kontrolu verejnej moci tie" komplikuje nedostato%ná 
informovanos$ o práve na prístup k informáciám. 
 
 

Ako #iada$ o informácie? 
 
Zákon o slobodnom prístupe k informáciám je nielen nástrojom, prostredníctvom ktorého má ob%an mo"nos$ 
získa$ informácie od obce, samosprávneho kraja alebo #tátneho orgánu, ale je aj prostriedkom ich kontroly. 
Poskytnú$ informácie je zákonnou povinnos$ou t!chto subjektov a právom ob%ana. 
 
 
Povinnos$ sprístupni$ informácie 
 
Povinnos$ sprístupni$ informácie, ktoré majú k dispozícií je ulo"ená nasledovn!m subjektom: 

• #tátne orgány 
• obce 
• VÚC 
• právnické osoby zriadené zákonom, #tátnym orgánom, VÚC alebo obcou 
• právnické a fyzické osoby, ktoré rozhodujú o právach a povinnostiach fyzick!ch alebo právnick!ch 

osôb, av#ak len v rozsahu ich rozhodovacej %innosti. 
 

Na druhú stranu právnické osoby zalo"ené povinnou osobou, t.j. #tátnym orgánom, VÚC, obcou majú 
povinnos$ sprístupni$ len tie informácie, ktoré sa t!kajú hospodárenia s verejn!mi prostriedkami, 
nakladania s majetkom &tátu, majetkom VÚC, obce a informácie o "ivotnom prostredí. 

 
%iadate& o informácie nemá #iadnu povinnos$ uvádza$ dôvod alebo preukazova$ 
právny záujem na sprístupnení informácií. 
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Obmedzenia prístupu k informáciám 
 
Prístup k informáciám mô!e by" obmedzen# na 
základe zákonom stanoven#ch podmienok a to 
predov$etk#m pokia% ide o: 
 

• utajované skuto&nosti 
• osobné údaje 
• bankové tajomstvo 
• da'ové tajomstvo 
• obchodné tajomstvo a pod. 

 

Zverej!ovanie informácií 

Povinné zverej!ovanie 
 
Je to zverej'ovanie informácií na verejne 
dostupnom mieste, pri&om ide o informácie 
t#kajúce sa spôsobu zriadenia povinnej osoby, jej 
právomoci a kompetencie, miesta, &asu 
a spôsobu získania informácií od povinnej osoby, 
miesta a spôsobu podania opravného 
prostriedku a pod. 
 
Sprístupnenie informácií na "iados# 
 
(iados" o slobodnom prístupe k informáciám 
musí ma" zákonom stanovené nále"itosti. 
(iados" o sprístupnenie informácií mô!e by" 
podaná písomne, ústne, faxom, elektronickou 
po$tou alebo in%m technick%m prostriedkom. 
 
 
 
 

Lehoty 

Povinné osoby sú povinné sprístupni" informácie 
v lehote 8 pracovn%ch dní odo d'a doru&enia 
!iadosti o sprístupnenie informácií. Zo záva!n#ch 
dôvodov, ak#mi sú napr.: vyh%adávanie a zber 
po!adovan#ch informácií mimo sídla povinnej 
osoby, alebo vyh%adávanie a zber vä&$ieho po&tu 
oddelen#ch informácií, mô!e povinná 
osoba pred&"i# lehotu na sprístupnenie 
informácií o 'al$ích 8 pracovn%ch dní. 
 
Ak povinná osoba v lehote na vybavenie !iadosti 
neposkytla informácie, nevydala rozhodnutie o 
nesprístupnení a ani informáciu nesprístupnila, 
predpokladá sa, !e vydala rozhodnutie, ktor#m 
odmietla informácie sprístupni". 
 
 
Poplatky 
 
Poskytovanie informácií je bezplatné. Povinné 
osoby mô!u !iada" úhradu materiálnych 
nákladov spojen#ch so sprístupnením informácií. 
Sprístupnenie informácií v$ak nie je mo!né 
vopred podmie'ova" pe'a!n#m plnením. 
 
 

Ako sa bráni" pri odmietnutí 
poskytnutia informácii? 
 
Odvolanie 
 
Proti rozhodnutiu o nesprístupnení informácií je 
mo!né poda" odvolanie v lehote 15 dní od 
doru&enia rozhodnutia o nesprístupnení alebo 
márneho uplynutia lehoty na vybavenie !iadosti. 
Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá mala 
informácie sprístupni", pri&om v$ak o odvolaní 
rozhodne nadriaden# orgán povinnej osoby, 
ktorá mala pôvodne informácie sprístupni" a to 
do 15 dní od doru&enia odvolania povinnou 
osobou. 
 
Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, 
predpokladá sa, !e odvolanie zamietol 
a rozhodnutie povinnej osoby potvrdil. 
Následn#m opravn#m prostriedkom je podanie 
"aloby na súd v lehote 2 mesiacov od doru&enia 
rozhodnutia. 
 
 

 
Nále"itosti "iadosti o 
sprístupnenie informácií: 
 
• ur&enie povinnej osoby 
• identifikácia !iadate%a 
• adresa/sídlo !iadate%a 
• aké informácie majú by" 

sprístupnené 
! spôsob sprístupnenia 

informácií 
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Priestupky 
 
Zákon o slobodnom prístupe k informáciám 
upravuje aj priestupky. Priestupkové konanie sa 
za&ína na návrh. Príslu$n#m orgánom na 
prejednanie priestupku je obvodn# úrad, 
v obvode ktorého má povinná osoba, ktorá sa 
dopustila priestupku sídlo. 
Priestupku sa dopustí tá povinná osoba, ktorá: 

• vedome vydá a zverejní nepravdivé 
alebo neúplné informácie 

• zaprí&iní poru$enie práva na 
sprístupnenie informácií 

• poru$í inú povinnos" ustanovenú 
zákonom o slobodnom prístupe 
k informáciám 

 

Informácie pre povinné osoby 
 
Publikova" informácie o mo!nosti ako poda" 
info!iados" (vrátane kontaktov) na internetov#ch 
stránkach, tak aby boli %ahko dostupné pre 
ob&ana. 
 
Osobou povinnou sprístup!ova# informácie je 
pod%a zákona o slobode informácií zákona celá 
povinná osoba (celá in$titúcia), nie jej jednotliví 
pracovníci, alebo ur&ité oddelenie, útvar &i sekcia. 
 
Právo na informácie má „ka"d%“ 
 
Informácie musí povinná osoba !iadate%ovi 
sprístupni" v plnom rozsahu bez toho, aby 
"iadate( musel uvies# )i preukázat ! dôvod 
 
(iados" o informácie musí povinná osoba vybavi" 
bez zbyto&ného odkladu, av$ak najneskôr v 
lehote 8 pracovn%ch dní od podania !iadosti. 
 
Povinná osoba predl !"i# lehotu na vybavenie 
!iadosti, najviac v$ak o osem pracovn%ch dní. 
maximálna lehota na vybavenie !iadosti po 
predl !!ení je teda 16 pracovn#ch dní. 
 
Lehota na vybavenie !iadosti o informácie za&ína 
plynú# prv%m pracovn%m d!om nasledujúcim 
po dni, v ktorom bola "iados# podaná (t.j. 
oznámená, resp. doru&ená povinnej osobe).9 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9  Pre viac informácií o zákone o slobodnom prístupe k 
informáciám pozri publikáciu Petra Wilflinga pre VIA IURIS: 
http://www.viaiuris.sk/stranka_data/subory/publikacie/zpibrozur
a.pdf 

 Prístup k informáciám v reaktívnej forme nie je 
dostato&n# na vybudovanie kultúry otvorenosti 
pri prijímaní verejn#ch rozhodnutí. Od verejn#ch 
&inite%ov a in$titúcií by sa preto malo po!adova" 
aktívne zverej!ova# informácie o spôsobe 
rozhodovania, aké stretnutia uskuto&nili 
s rôznymi jednotlivcami a skupinami, aká 
dokumentácia sa predlo!ila v snahe o ich 
ovplyvnenie, a koho prizvali zasada" v poradnej 
úlohe v rôznych odborn#ch skupinách. 
Zhroma!)ovanie tak#chto informácií okolo 
konkrétnych prerokúvan#ch polo!iek a pripájanie 
k in#m relevantn#m údajom, ktoré súvisia 
napríklad s programov#m, procedurálnym 
pozadím a pozadím tvorcu rozhodnutí, mô!e 
prispie" k silnej „stope“ tvorby rozhodnutí pri 
zaistení, !e celková práca verejného sektora je 
otvorenej$ia a zrozumite%nej$ia pre verejnos", 
a pri zní!ení rizika neprimeraného ovplyv'ovania.  
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Vzor !iadosti o sprístupnenie informácií 
 

 
  

 

Anna Jablonická, bytom Radlinského 2, 917 01 Trnava 

                                                                                Ministerstvo vnútra SR 

                                                                              Pribinova 2 

                                                                                812 72 Bratislava 

 

                  V Trnave, d!a 24.10.2014 

Vec: !iados" o sprístupnenie informácii 

Dobr" de!, 

v zmysle zák. #. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskor$ích predpisov 
(%alej len „zák. #. 211/2000 Z.z. o slobode informácii“) si dovo&ujem obráti' sa na Vás so (iados'ou o 
sprístupnenie nasledovn"ch informácii: 

1. Zmluvy na poskytnutie právnych slu(ieb a zmluvy na poskytnutie právneho 
    poradenstva, ktoré Ministerstvo $kolstva SR uzatvorilo od roku 2011 do roku 2014. 
2. Zmluvy na upratovacie slu(by, ktoré Ministerstvo $kolstva SR uzatvorilo od roku 2011 
   do roku 2014. 
 

Zárove! si Vás dovo&ujem po(iada' o potvrdenie prijatia tejto (iadosti o sprístupnenie informácii. 

V zmysle § 3 zák.#. 211/2000 Z.z. o slobode informácii Vás (iadam o sprístupnenie vy$$ie 
uveden"ch informácii priamo a to elektronickou formou na emailovú adresu: 
a.jablonicka@yahoo.fr. 

 )akujem. 

S pozdravom 

 

Anna Jablonická 
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2.1. Odporú"ania pre prístup k informáciám 
 

• Roz#íri" okruh osôb povinn$ch poskytova' informácie aj na akciové spolo#nosti vlastnené $tátom 
ako aj na spolo#nosti zriadené povinn"mi osobami.  Transparency taktie( odporú#a neuplat%ova" 
ochranu osobn$ch údajov na poberate&ov nenárokovate&n$ch dotácií od #tátu.  

• Roz$íri' okruh povinn"ch informácií poskytovan"ch políciou a úradmi, tak aby pod infozákon 
spadala aj napríklad rozhodnutia polície o odmietnutí trestného oznámenia, ktoré sa konkrétne v 
druhej #asti prvej hlave Trestného poriadku. Pod&a sú#asného znenia zákona verejnos' nemá právo 
vy(iada' si rozhodnutia polície o odmietnutí t"chto trestn"ch oznámení a preveri' si, #i polícia 
naozaj „chránila“ verejn" záujem a zákon, alebo „chránila“ záujmy niekoho iného. Transparency 
poukazuje na potrebuje sprístupnenia informácií o priestupkov"ch konaniach. Ustanovenia zákona 
o priestupkoch v"slovne vylu#ujú sprístup!ovanie informácií nachádzajúcich sa v evidencii 
priestupkov postupom pod&a zákona o slobode informácií. Novela zákona by preto mala rie$i' 
problémy pri aplikácii zákona o sprístup!ovaní informácií. 

• Zriadi" in#titúciu na doh&ad nad dodr'iavaním zákona o slobodnom prístupe k informáciám 
(obdoba tzv. informa#ného komisára v in"ch krajinách). V sú#asnosti sa #asto ob#an musí obraca' 
a( na súd, #o je nákladné a v prípade r"chlej potreby informácií aj #asto neú#inné. Komisár by 
mohol udeli' sankcie a aktívne by podporoval pou(ívanie infozákona ob#anmi. In$titúcia by mohla 
ma' zárove! aj kompetencie dne$ného Úradu na ochranu osobn"ch údajov, ako je to napr. v 
Nemecku #i Ve&kej Británii, prípadne by' spojená s in$titúciou Ombudsmana. Zriadenie doh&adovej 
in$titúcie by ur"chlilo a zjednotilo sprístup!ovanie informácií tak pre úrady ako aj pre ob#anov. 
Slovenska republika je v Európe skôr v"nimkou, ak nemá zriaden" dozorn" orgán nad 
infozákonom. 

• Zriadi" centrálnu stránku ako zhroma'disko verejn$ch dát v $tandardizovan"ch formátoch 
(data.gov.sk) a vytvori' povinnos' pre orgány verejnej správy i firmy vä#$inovo nimi vlastnené 
uplat!ova' tieto $tandardy na v$etky nimi poskytované údaje. Vhodn"m by bolo aj zriadenie 
jednotn"ch portálov o ude&ovan"ch euro fondoch #i dotáciách. Pre mo(nos' porovnáva' a 
spracováva' dáta o verejn"ch zákazkách je potrebné zavies' jedine#n" identifikátor zákaziek 
(umo(!ujúci sledovanie zákazky od jej vyhlásenia po fakturáciu a dodatky). Sprístupni' dáta 
zhroma(%ované v Datacentre verejnosti bezplatne. 

• Zavies" sprístupnenie informácií v elektronickej forme ako minimum a zavies" #tandardy 
zverej%ovania dokumentov v elektronickej forme. Mnohé $tátne úrady zneu(ívajú klauzulu 
infozákona, (e v prípade nezhody so (iadate&om o forme sprístupnenia informácie ju mô(u 
ponúknu' “k nahliadnutiu.” To v"razne s'a(uje a praxi aj eliminuje prístup k informáciám 
(iadate&om mimo Bratislavy. 

 
 
2.2. Odporú"ania pre financovanie politick#ch strán 
 
 

• Aktívne sledova' kreovanie novej komisie na financovanie strán kampaní. Je potrebné dozera' 
na systém garancií, ktor" by zabezpe#il nestrannos' vo&by #lenov tejto in$titúcie, na to ako sa 
#lenovia novej komisie zhostia danej pozície a ako aktívne budú vykonáva' túto funkciu. 
Transparency International Slovensko bude podrobne sledova' prácu novej komisie ako aj jej 
v"sledky. 

 
• Zavies' centrálnu evidenciu príjmov a v$davkov politick$ch strán. Centrálnu evidenciu by 

prevádzkovala in$titúcia pre doh&ad nad financovaním politick"ch strán. 
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• Zavies' mechanizmy podporujúce diverzifikáciu zdrojov financovania politick$ch strán, napr. 
tzv. model „matching funds“ – politické strany by mali nárok na #as' príspevkov od $tátu po 
preukázaní schopnosti zabezpe#i' si finan#né prostriedky zo súkromn"ch zdrojov. Prípadne 
niektoré $tátne príspevky (príspevok za hlasy a príspevok na #innos') by sa odvíjali od in"ch 
získan"ch zdrojov na základe stanoveného koeficientu. )al$ou alternatívou je podpori' darovanie 
politick"m stranám prostredníctvom mo(nosti da!ového zv"hodnenia darcov #i da!ovej asignácie 
za sú#asného zní(enia priamej podpory zo $tátneho rozpo#tu. Cie&om je zv"$i' motiváciu strán 
zaanga(ova' do politiky ob#anov a podnikate&ov, a zárove! ne$tátne príspevky verejne deklarova'. 

 
• Sfunk#ni' systém majetkov$ch priznaní, aby umo(!oval kontrolu nárastu majetku po#as v"konu 

verejnej funkcie i nieko&ko rokov po nej. Teda presne definova' #o má majetkové priznanie 
obsahova' (vrátane majetku osôb (ijúcich v jednej domácnosti), túto deklaráciu roz$íri' aj na 
deklarovanie záujmov verejného funkcionára (napr. #lenstvá v zdru(eniach, kluboch a pod.) a 
pred*(i' povinnú lehotu podávania z jedného na pä' rokov po skon#ení verejnej funkcie. 

 
• Zavies' povinné online zverej%ovanie stretnutí politikov a predstavite&ov záujmov$ch skupín 

vo forme téma stretnutia, dátum a miesto. Za neoznámené stretnutia by hrozili verejn"m #inite&om 
primerané finan#né sankcie. Agendu by mal na starosti orgán dozerajúci na financovanie 
straníckych aktivít #i majetkové priznania a konflikty záujmov politikov. 
 

 
 
2.3. Odporú"ania pre konflikt záujmov 

 
V roku 2013 b"val" predseda v"boru pre nezlu#ite&nos' funkcií Miroslav Beblav" na tla#ovej konferencii 
poukázal, (e povinnos' poda' majetkové priznania si v roku 2013 nesplnil historicky najvy$$í po#et verejn"ch 
funkcionárov. Povinnos' poda' majetkové priznania do 2. apríla 2013 malo 650 verejn"ch funkcionárov, v#as 
si povinnos' splnilo len 599 z nich. A( 48 verejn$ch funkcionárov svoje majetkové priznanie v roku 2013 
nepodalo vôbec.10  
 
V októbri 2014 Transparency poukázala, (e celkovo 133 starostov a primátorov v kon#iacom sa volebnom 
období poru$ilo zákon o konflikte záujmov, ktor" im zakazuje podnika' vo funkcii $tatutárov súkromn"ch 
firiem. Príslu#né zastupite&stvá pritom potrestali len #tyroch z previnilcov. A( 118 z poru$ite&ov zákona 
kandidovala v komunálnych vo&bách v novembri 2014.11   
 
Ústavn" zákon, ktor" upravuje etické mantinely pôsobenia verejn"ch funkcionárov,  tak poru$ilo 5% v$etk"ch 
starostov. Títo predstavitelia samospráv pritom doteraz vedú mestá a obce s viac ako 800 tisíc obyvate&mi. 
Alarmujúce je, (e a( dve tretiny z vinníkov boli starostami u' aj v predchádzajúcom volebnom období. 
Samosprávy s tak"mito starostami dosahovali v danom období vy$$ie dlhy a celkovo hor$ie finan#né 
zdravie.  Niektorí so svojimi firmami dokonca aj uzatvárali zmluvy z pozície starostu.  
 
Transparency preto v oblasti dodr(iavania zákona o ochrane verejného záujmu pri v"kone funkcií verejn"ch 
funkcionárov nasledovné:12 
 

• Aktualizova' osobnú pôsobnos" ústavné zákona o konflikte záujmov, presnej$ie a rozsiahlej$ie 
definova' osobnú pôsobnos' vrátane vypracovania a aktualizovania zoznamu povinn"ch osôb. 
Zlep$i' informova' verejn"ch funkcionárov a verejnosti o právach a povinnostiach vypl"vajúcich z 
ústavného zákona o konflikte záujmov. Pre mo(nos' komparácie verejn"ch predstavite&och je 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10  TASR. “NRSR: Majetkové priznanie riadne nepodali exposlanci aj b"valí $tátni tajomníci”. nrsr.sk. 19 May 2013. available at: 
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=udalosti/udalost&MasterID=52584 
11 Viac informácií na: http://www.transparency.sk/sk/starostovia-vo-velkom-porusuju-zakon-o-konflikte-zaujmov/ 
12  Viac informácií v publikácií Transparency International Slovensko Aby nevládol súkromn! záujem: http://transparency.sk/wp-
content/uploads/2010/01/abynevladol.pdf 
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potrebné vytvori' $pecializovanú internetovú stránku s dostatkom informácií, vrátane aktuálneho 
informatívneho zoznamu verejn"ch funkcionárov, ich majetkové priznania, kontaktného formuláru 
a podobne.13 

 
• Jasne definova' #o je dar, akceptovate&nú hodnotu daru a jeho frekvenciu v rámci roka, zavies" 

register v#etk$ch darov a zavies' povinnos' odovzda' dary nad túto hodnotu do $tátneho 
rozpo#tu.14 

 
• Jasne definova' pou'ívanie #tátneho alebo obecného majetku, slu'ieb a in$ch prostriedkov 

na osobné ú(ely. Verejn" #initelia alebo #lenovia zastupite&stiev na regionálnej a miestnej úrovni 
by nemali po(íva' zariadenia, vybavenie, dodávky alebo iné prostriedky mesta (vrátane 
informa#n"ch spravodajcov, internetov"ch stránok prepojen"ch cez mestskú stránku) na volebnú 
kampa! alebo s kampa!ou spojené #innosti, #i pou(íva' $tátny alebo obecn" majetok, slu(by a iné 
prostriedky na osobné ú#ely.  

 
• Bli($ie definova' #o je osobn$ záujem verejného funkcionár a a spresni' povinnos' verejného 

funkcionára svoj osobn" záujem zverej!ova'.  
 

• Prijatie nového formulára na predkladanie majetkov$ch pomerov, ktor" by obsahoval  údaje 
umo(!ujúce ur#i' hodnotu a tak umo(!oval verejnú kontrolu nárastu majetku verejného 
funkcionára po#as vykonávania verejnej funkcie. Zriadenie elektronického podávania majetkov"ch 
priznaní a ich aktívne zverej!ovanie. V prípade nedodr(ania zákona  vyvodzova' zodpovedné 
sankcií na úrovni Národnej rady.  

 
• Vzh&adom nato, (e V"bor NR SR pre nezlu#ite&nos' funkcií nie je dostato#ne personálne ani 

finan#ne vybaven" na zvládnutie v$etk"ch úloh, v"bor rozhoduje v"hradne na základe straníckej 
príslu$nosti a  viaceré konania sú zastavené bez predchádzajúcej snahy o získanie bli($ích 
informácií a o preverenie skuto#nosti, Transparency odporú#a vytvori" samostatn$ orgán15 
plniacu nielen kontrolné, ale aj vzdelávacie a poradenské funkcie. Nestrannos' nového 
kontrolného orgánu by mala by' zaru#ená participáciou #o naj$ir$ej skupiny zainteresovan"ch 
subjektov (od NR SR, prezidenta SR, Najvy$$í súd SR, Ústavn" súd SR, Najvy$$í kontroln" úrad SR, a( 
po mimovládne organizácie), ktoré by sa podie&ali na kreovaní.16  

 
• Samostatnou otázkou v rámci úpravy kontrolného orgánu je úprava za#atia konania. Kontroln" 

orgán aj v sú#asnosti mô(e za#a' konanie na základe riadne odôvodneného podnetu, z ktorého je 
zrejmé, kto ho podáva, ktorého verejného funkcionára sa t"ka a #o sa namieta. Prax je v$ak taká, (e 
konanie sa neza#ne pre „nedostato#né“ dôvody podnetu. Navrhujeme preto, aby v prípade 
uvedenia jasn"ch faktov bolo povinnos"ou kontrolného orgánu za(a" konanie a rozhodnú" vo 
veci. 

 
• Preto(e poradenstvo musí predchádza' represii, problematika vzdelávania, konzultácií a in"ch 

podporn"ch aktivít úzko nadväzuje na existenciu silného profesionálneho a nezávislého 
dozorného orgánu. Ob#ania ako aj verejní funkcionári by mali ma' mo(nos' konzultova' a získava' 
záväzné stanoviská objas!ujúce prípady konfliktov záujmu. Odporú#ania nezávislej in$titúcie, jej 
publika#ná #innos' a pravidelné informovanie o jej #innosti tak budú vpl"va' nielen na politickú 
kultúru, ale prenesene na celú spolo#nos'. Základn"m predpokladom je v$ak vytvorenie takejto 
in$titúcie a nevyhnutné garancie jej fungovania. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 Vytvorenie $pecializovanej internetovej stránky, ktorá by obsahovala informácie v$etk"ch verejn"ch funkcionárov v osobnej pôsobnosti 
ústavného zákona o konflikte záujmov po vzore politikaopen.sk.  
14 V samospráve, ale aj na celo$tátnej úrovni sme svedkami rôznych pozvaní na kongresy, $portové podujatia, v"stavy, obedy a podobne. Prípady 
pou(ívania mobiln"ch telefónov alebo motorov"ch vozidiel volen"mi predstavite&mi ostávajú bez potrestania. Aj preto si oblas' prijímania darov, 
prijímania rôznych slu(ieb a v"hod vy(aduje v"razné prepracovanie a usmernenie. 
15 Na Novom Zélande t"mto samostatn"m kontroln"m orgánom je Generálny audítor, vo Ve&kej Británii je ním Komisár pre etické $tandardy. 
16 Z medzinárodn"ch $túdií vypl"va, (e v"hradne kreovanie dozorného orgánu viacer"mi subjektmi priná$a potrebnú nezávislos' a profesionalitu 
uplat!ovania zákonn"ch povinností. 
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• Sankcie za poru$enie ústavného zákona o konflikte záujmov sú pomerne silné, aj ke% k ich 

uplat!ovaniu dochádza iba pri neplnení formálnych po(iadaviek v zmysle ústavného zákona. V 
tomto smere  Transparency navrhuje úpravu aby (iadny kontrakt, ktor" vznikol na základe 
poru$enie zákona o konflikte záujmov, nebol vynútite&n". 

 
• +lánok 8. ústavného zákonu o konflikte záujmov nedostato#n"m spôsobom upravuje obmedzenia 

pri vstupe a odchode z práce vo verejnom sektore („revolving doors policy“). In$pirovaní 
skúsenos'ami zo zahrani#ia, navrhujeme, aby verejn" funkcionár jeden rok po odchode z verejnej 
funkcie mal zákaz rokova' s in$titúciou, v ktorej verejn" funkcionár pôsobil. I$lo o ustanovenie tzv. 
„odkladnej“ doby ur#enej na spret,hanie väzieb, ktoré by mohli znamena' uprednostnenie alebo 
nerovnak" prístup v konaní. Sprísnené pravidlá by mali by' aplikované pre kategóriu volen"ch 
predstavite&ov a #lenov mana(mentu, pre ktor"ch by mal plati' jednoro#n" zákaz na v$etky 
organizácie v rámci odboru, kde pôsobili. 

 
• Zákaz bez oh&adu na #as, ktor" by uplynul od odchodu z verejnej funkcie, by sa mal vz'ahova' na 

v$etky konania (#i u( v rámci plateného alebo neplateného vz'ahu), v ktor"ch verejn" funkcionár 
osobne konal vo forme rozhodnutia, súhlasu, odporú#ania, vy$etrovania alebo podobnej #innosti. 

 
• Pri vstup podnikate&a do politiky, by mal verejn" funkcionár uzavrie' zmluvu o správe 

podnikate&ského majetku na tretiu osobu. Verejn" funkcionár sa sú#asne zavia(e oboznamova' sa 
iba so základn"mi údajmi o #innosti podniku a nezasahova' do jeho #innosti. Jedná sa o takzvanú 
slepú správu majetku.  

• Zavies" tzv. legislatívnu stopu zákonov, teda zverej!ovanie kompletnej dokumentácie od 
legislatívneho zámeru cez zoznam #lenov pracovn"ch skupín a ich návrhov po finálne schva&ovanie 
v parlamente. Návrhy zákonov by mali by' automaticky predkladané v konsolidovanej forme, aby 
mohol ktoko&vek &ahko sledova' zam"$&ané zmeny. 

• Povinne zverej%ovanie 'ivotopisov verejn$ch (inite&ov ako aj úradníkov na dôle'it$ch 
postoch pri prechode medzi $tátnou správou a súkromn"m sektorom. Zní(ilo by sa riziko, (e $tát 
bude vydáva' rozhodnutia nekalo ovplyvnené b"val"mi pracovn"mi kontaktmi. 
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2.4. Odporú"ania pre súdnictvo, prokuratúru a políciu 

 
 
A( 62 percent respondentov si myslí, (e úplatkárstvo je ve&mi roz#írené na súdoch a prokuratúre. 
V porovnaní s minul"m hodnotením národného prieskumu TIS o percepcii korupcie na Slovensku z januára 
2012, intenzita vnímania korupcie v oblasti súdnictva a prokuratúry narástla z 52% na 62% – #o je nárast o 10 
percentuálnych bodov nastal v oblasti. Aj preto odporú#ania Transparency pre oblas' súdnictva sú 
nasledovné: 
 

• Prehodnoti' spôsob kreovania v$berov$ch komisií pri v$bere sudcov tak, aby nedochádzalo k 
po#etn"m konfliktom záujmov, ktoré zni(ujú dôveru v spravodliv" v"berov" proces. Za#a' so 
zverej%ovaním informácií o v$berov$ch konaniach na miesta vy$$ích súdnych úradníkov po 
vzore v"berov"ch konaní na miesta sudcov. 

 
• Zavies' jednotn$ systém sledovania a hodnotenia v$konnosti – efektivity a kvality – sudcov a 

súdov a zavies' transparentn" a zmyslupln" spôsob vyvodzovania zodpovednosti ako za dlhodobo 
nadpriemernú, tak aj podpriemernú prácu. Zavies' pravideln" tréning etického správania sa 
sudcov a pracovníkov súdov. 

 
• Zamedzi" predná#kovú (innos" sudcov v advokátskych firmách, zavies' verejn" register 

mimopracovn"ch príjmov a porovnáva' informácie v !om s dátami v majetkov"ch priznaniach 
sudcov. 

 
• Zavies' podrobné správy o preh&ade súdnych povolení na odpo(úvanie v u( neaktívnych 

prípadoch s informáciami o aké trestné #iny malo ís', ktoré súdy a sudcovia povolenia poskytli, ale 
aj neposkytli, ako dlho jednotlivé odpo#úvania trvali a ku ko&k"m ob(alobám a odsúdeniam takto 
získané informácie prispeli. 

• Priebe(ne zverej%ova" metadáta zo súdnych registrov obsahujúce informácie o úkonoch 
sudcov a súdnych úradníkov umo(!ujúce vonkaj$iu kontrolu efektivity práce jednotliv"ch súdov a 
sudcov. 

 
• Zabezpe#i' zverej%ovanie v#etk$ch súdnych rozhodnutí, ktoré sa v sú#asnosti nezverej!ujú 

dostato#ne, hoci na to existuje zákonn" predpoklad. Vytvori' jasn$ manuál ako majú úradníci pri 
zverej!ovaní postupova', aby nedochádzalo k nezverej!ovaniu zna#ného po#tu súdnych 
rozhodnutí, neuvádzaní v$etk"ch mien #lenov senátov v metadátach k rozhodnutiam, #i po#etn"m 
problémom pri zverej!ovaní osobn"ch údajov v textoch rozhodnutí a pod. 

 

február 2015
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• Zvá(i' zavedenie $pecializovan"ch správnych súdov pod&a agendy, po vzore a v $t"le Najvy$$ieho 
správneho súdu v +R. 

 
• Zverejni' zoznam prokurátorov, spolo#ne s miestom ich pôsobenia. Za#a' so zverej!ovaním 

informácií o v"berov"ch konaniach na miesta prokurátorov po vzore v"berov"ch konaní na miesta 
sudcov. 

 
• Zabezpe#i' systematické zverej%ovanie rozhodnutí prokuratúry vo v$etk"ch ukon#en"ch 

veciach. Zverej!ova' ro#né $tatistické v"kazy práce prokurátorov obsahujúce informácie o po#te 
rie$en"ch a vyrie$en"ch vecí, spolo#ne so $tatistikami úspe$nosti pred súdmi. 

 
• V súlade s budovaním jasn"ch pravidiel kariérneho rastu prija' novelu zákona o $tátnej slu(be 

príslu$níkov policajného zboru, SIS, Zboru väzenskej a justi#nej strá(e a -elezni#nej polície, 
konkrétne odstráni' § 35, pod&a ktorého mô(e minister vnútra odvola' policajta z akejko&vek 
funkcie bez uvedenia dôvodu. 

 
• Vytvori' nestrannú in#pekciu oddelenú od policajného zboru a ministerstva vnútra (napr. po 

vzore +R) slú(iacu na pre$etrovanie mo(n"ch pochybení na strane polície. 

 
 
2.5. Odporú"ania pre zdravotníctvo 

 
Zdravotníctvo je na%alej pova(ované za oblas" s najviac roz#íren$m úplatkárstvom. Viac ako 9 z 10 
(95,2 %) op$tan$ch si myslí, 'e úplatkárstvo v zdravotníckom sektore existuje. Takmer dve tretiny 
respondentov pova(ujú úplatky v zdravotníctve za ve&mi roz$írené (64 %). 
 
Z prieskumu, ktor" pre Transparency International Slovensko vo februári 2015 uskuto#nila agentúra FOCUS, 
(e roz$írenos' neoficiálnych platieb zdravotníkom (dar, protislu(ba #i pe!a(ná pozornos') mierne poklesla 
oproti prieskumu z januára 2012. Za ostatné tri roky zdravotníkom nie#o „pomimo“ dalo 21,8 % z op"tan"ch, 
v roku v 2012 to bolo 26 %.  
 
Najviac &udí (15 %) dáva zdravotníkom neoficiálne platby dobrovo&ne z v%aky. Pribli(ne desatina (9,1 %) dáva 
nie#o „pomimo“ z presved#enia, (e to tak chodí alebo preto, (e im to niekto poradil. Od menej ako troch 
percent &udí si zdravotníci úplatky vyp"tali. Viac ako dve tretiny (69 %) op"tan"ch povedali, (e okrem 
oficiálnych platieb zdravotníkom ni# neplatili. 

 

február 2015
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Pre vy$$iu transparentnos' v zdravotníctve Transparency odporú#a: 
 

• Zv"$i' efektívnos" a transparentnos" verejného obstarávania v zdravotníctve. Predov$etk"m 
zavies' verejne dostupné cenové porovnania naj#astej$ie nakupovan"ch a najnákladnej$ích 
polo(iek ako aj proaktívnu kontrolu tendrov s cie&om h&ada' varovné znaky nekalého konania (tzv. 
red flags). 

 
• Presadi', aby nemocnice dôsledne zverej%ovali informácie o svojom hospodárení (napr. 

hospodárske v"sledky, zmluvy, po#ty pracovníkov a lô(ok) aj poskytovanej zdravotnej starostlivosti 
(napr. #akacie listiny). 

 
• Zostavi', pravidelne aktualizova' a zverej!ova' na (o má pacient nárok na základe povinného 

poistenia vrátane detailn"ch po(iadaviek na ich poskytnutie (napr. maximálne #akacie doby, 
technické a personálne vybavenie, definova' dostupnos' pod&a maximálnej doby dopravy pacienta 
do daného zdravotníckeho zariadenia, at%.) a #o predstavuje nad$tandardnú zdravotnú 
starostlivos'.  

 
• Vybudova' u'ívate&sk$ portál pre pacientov alebo zverej!ova' dáta, ktoré umo(nia vybudovanie 

takého portálu, kde by si vedeli vybra' poskytovate&ov (slu(by, cenníky, otváracie hodiny, po#et 
oprávnen"ch s'a(ností i pokút z Úradu pre doh&ad nad zdravotnou starostlivos'ou, (ivotopis 
lekárov at%.). Portál by umo(nil údaje triedi' a pripravova' rebrí#ky kvality pois'ovní aj 
poskytovate&ov pod&a rôznych indikátorov, vrátane spätnej väzby pacientov.  

 
• Zmeni' zber informácií o spolupráci zdravotníkov a farmaceutick$ch spolo(ností tak, aby boli 

úplné a zverej!ova' ich tak aby boli &ahko dostupné a zrozumite&né pacientom. Vzdeláva' 
zdravotníkov aj verejnos' o prínose transparentnosti. 

 
• Posilni' nezávislos" regulátorov (napríklad ustanovi' vedenie Úradu pre doh&ad nad zdravotnou 

starostlivos'ou odvolate&né iba v presne $pecifikovan"ch prípadoch). Zavies' proaktívne 
zverej!ovanie dát zbieran"ch regulátormi. Posilni' kapacity a roz$íri' kompetencie, napríklad 
zavies' hodnotenie medicínskych intervencií a technológií ÚDZS na základe ich nákladov a 
prínosov (po vzore britského NICE, nemeckého IQWiG a pod.). Posudzoval by napríklad investície 
do finan#ne náro#n"ch medicínskych technológií, #i zara%ovanie náro#n"ch medicínskych 
v"konov do rozsahu starostlivosti platenej z verejného zdravotného poistenia. 

 
• Vzdelávanie pacientov o ich právach, zabezpe#enie infra$truktúry pre pacientov, ktorí sa stretnú s 

úplatkami (ako úplatky nahlási', spätná väzba a podpora pre pacientov pri zabezpe#ovaní 
alternatívnej zdravotnej starostlivosti). Vzdelávanie zdravotníkov na tému úplatkov.  
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2.6. Odporú"ania pre samosprávy 

 
Aj v miestnej samospráve je mo(né sledova' rastúcu tendenciu vnímania korupcie. Vy$$í podiel 
respondentov, ktorí si myslia, (e úplatkárstvo je ve&mi roz#írené na miestnych zastupite&stvách, v 
miestnej samospráve (31%), je medzi podnikate&mi / (ivnostníkmi (38%), respondentmi s #ist"m mesa#n"m 
príjmom domácnosti 501 a( 700 . (38%), obyvate&mi miest s 50 a( 100 tisíc obyvate&mi (38%). 
 

 
 
Mestá a obce hospodária s 3,5 miliardami eur ro(ne, preto Transparency poukazuje na potrebu. V sto 
najvä#$ích samosprávach Slovenska (ije 2,7 milióna &udí. Vy$$ia transparentnos' v samospráve zni(uje riziká 
neefektívneho mí!ania verejn"ch prostriedkov a zmen$uje priestor pre korupciu. Preto odporú#ania 
Transparency pre samosprávy sú nasledovné: 
 
 
Prístup k informáciám v samospráve 

• Na internetovej stránke obce zverej!ova' materiály na rokovanie zastupite&stva aspo! 2 dni pred 
jeho konaním. 

• Na internetovej stránke obce trvalo zverej!ova' materiály, pozvánky a zápisnice zo v$etk"ch 
verejn"ch schôdzí. 

• Vytvorenie vlastnej sekcie s materiálmi a archívom materiálov na zasadnutia zastupite&stva na 
webovej stránke samosprávy. 

• Vytvorenie jednej adresy pre info(iadosti, ktorá je na webovej stránke samosprávy okam(ite 
vyh&adate&ná a ktorá je plne funk#ná. 

• Odpovedanie na info(iadosti v zákonom stanovenej lehote a poskytovanie kompletn"ch (iadan"ch 
informácií. 

Naj"astej$ie nedostatky 

• Zverej!ovanie materiálov na rokovanie zastupite&stva len na elektronickej úradnej tabuli bez 
vlastnej sekcie oberá ob#ana o mo(nos' jednoducho a r"chlo si vyh&ada' materiály zo star$ích 
rokovaní. 

• Elektronická úradná tabu&a nie je aktualizovaná pravidelne alebo obsahuje len minimum polo(iek. 

február 2015

FOCUS

Miestne zastupite!stvá, miestna samospráva
FOCUS; feb.2015/ jan.2012/ nov.2009/ mar.2006/ máj.2004/ mar.2002/ okt.1999; % respondentov
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28
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2420 24

január 2012

november 2009

marec 2006

máj 2004

marec 2002

existuje a je ve!mi roz"írené existuje a je málo roz"írené existuje, ale nevie posúdi# mieru jeho roz"írenia

neexistuje nevie posúdi#, $i úplatkárstvo v tejto oblasti 
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24

20

20

23

25

október 1999

8

9

5
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28

28

28

25

27
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• Správy z kontrol hlavného kontrolóra samosprávy nie sú zverej!ované, respektíve sa nenachádzajú 
priamo v sekcii o hlavnom kontrolórovi. 

• Odpovede na info(iadosti nie sú zasielané v#as (pod&a zákonom ur#eného termínu) alebo 
neobsahujú kompletné (iadané informácie. 

 
 

Ú"as% verejnosti na rozhodovaní  

• Zavies' pravidlá pre konanie zhroma(denia obyvate&ov obce. 
• Zavies' pravidlá umo(!ujúce ob#anovi vystúpi' na zasadnutí obecného zastupite&stva (OcZ) k 

&ubovo&nému bodu. 
• Sprístupni' verejnosti rokovania komisií OcZ a rady obce vrátane práva vystúpi' na t"chto 

zasadnutiach. 
• Zavies' pravidlá pre participatívne rozpo#tovanie. 
• Zverej!ova' video záznamy a zvukové záznamy z rokovania OcZ na internetovej stránke obce. 
• Zavies' pravidlo, (e zásadné dokumenty t"kajúce sa fungovania obce (najmä zásady hospodárenia 

s majetkom, zásady rozpo#tovania, program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, $tatút 
mesta, rokovacie poriadky orgánov mesta) podliehajú pravidlám prerokovania a schva&ovania 
rovnako ako v$eobecne záväzné nariadenia obce (§ 6 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).. 

• Zverejni' kontaktné údaje na starostu a poslancov a zabezpe#i' jednoduchú identifikáciu 
príslu$nosti poslanca k volebnému obvodu a #astiam obce. 

• Zavies' r"chly a verejn" spôsob rie$enia podnetov ob#anov. 

Naj"astej$ie nedostatky 

• Zasadnutí komisií alebo mestskej rady sa verejnos' nemô(e zú#ast!ova', respektíve je ú#as' 
verejnosti mo(ná len po schválení (iadosti #lenmi daného orgánu. 

• Zápisnice zo zasadnutí komisií a mestskej rady nie sú zverej!ované. V t"chto orgánoch sa pritom 
#asto de facto vytvárajú rozhodnutia, o ktor"ch potom zastupite&stvo u( len hlasuje bez 
rozsiahlej$ej diskusie. 

• Nástroj na verejné zaslanie podnetu s následnou mo(nos'ou sledova' odpove% mesta na podnet, 
ktor" by zlep$il verejnú kontrolu, nie je vytvoren". Samosprávy ponúkajú zvä#$a len formulár na 
zaslanie s'a(nosti #i pripomienky. 

 
 
Verejné obstarávanie a zabezpe"ovanie slu!ieb 

• Vyu(íva' elektronické aukcie ako spôsob realizácie verejného obstarávania. V prípade ich 
nepou(itia tento fakt zdôvodni'. 

• Spracováva' audity ro#n"ch plánov verejného obstarávania a ro#n"ch správ o stave a v"sledkoch 
verejného obstarávania a zverejni' ich. Plány verejného obstarávania na príslu$n" rok predlo(i' 
spolu s rozpo#tom obce. 

• Zverej!ova' anal"zy vo&by interného alebo externého zabezpe#enia slu(ieb obcou. 
• Zavies' a na internetovej stránke obstarávate&a trvalo zverejni' etick" kódex verejného 

obstarávania platn" a záväzn" pre v$etk"ch zú#astnen"ch na procese verejného obstarávania 
vrátane rie$enia konfliktu záujmov na strane verejného obstarávate&a. 



 27 

• Na internetovej stránke obstarávate&a trvalo zverejni' v$etky dostupné informácie o verejnom 
obstarávaní (interné smernice; oznámenia o verejn"ch obstarávaniach; informácie o ustanovení 
komisií pre hodnotenie ponúk a rie$ení (iadostí; v"sledky obstarávaní). 

• Na internetovej stránke obstarávate&a trvalo zverej!ova' v$etky zmluvy uzatvorené vo verejnom 
obstarávaní vrátane ich dodatkov.. 

• Vytvorenie sekcie na webovej stránke samosprávy s aktuálne prebiehajúcimi verejn"mi 
obstarávaniami vrátane v"ziev na predkladanie ponúk. 

• Vytvorenie sekcie na webovej stránke samosprávy s ukon#en"mi verejn"mi obstarávaniami. V nej 
by mali by' pri ka(dej zákazke dostupné v$etky potrebné informácie - v preh&ade informácie o type 
zákazky, dátume, cene a úspe$nom uchádza#ovi a v %al$ích dokumentoch po rozkliknutí poradie 
uchádza#ov s ich cenov"mi ponukami, ustanovenia komisií, zápisnice a zmluvy k zákazkám. 

 
Naj"astej$ie nedostatky 

• Sekcia o verejnom obstarávaní je nepreh&adná a nekompletná, prípadne dokonca prázdna. 
• Oznámenia o konaní VO sa na stránke samosprávy zverej!ujú len zriedkavo, ob#an t"m pádom 

nemá zo stránky preh&ad o momentálnych sú'a(iach. 
• V"sledky VO sa zverej!ujú len pri niektor"ch typoch zákaziek alebo sa zverej!ujú nepravidelne a 

nekompletne, v niektor"ch prípadoch vôbec. 
 
 
Predaj a prenájom majetku 

• Pred predajom / nájmom zverej!ova' anal"zy vyu(itia majetku s dopadmi na obec, pred 
vyhlásením majetku za prebyto#n" o tom uskuto#ni' verejnú diskusiu. 

• Pri predajoch a nájmoch pou(íva' sú'a(né metódy v(dy, ke% je to efektívne, nielen vtedy, ke% to 
prikazuje zákon. 

• Pri predajoch a nájmoch pou(íva' elektronické aukcie – v(dy, ke% je to efektívne. 
• Sú'a(né podklady zostavova' tak, aby jedin"m kritériom pri vyhodnocovaní ponúk bola cena 

(v$etky ostatné kritériá zoh&adni' v sú'a(n"ch podkladoch). 
• Informácie o v"sledku obchodn"ch verejn"ch sú'a(í vrátane zápisnice z procesu predaja / nájmu 

majetku zasla' v$etk"m uchádza#om a trvalo zverejni' na oficiálnej internetovej stránke. 
• Zverej!ova' dopadové $túdie na obec v prípade prijatia úveru. 
• Do nájomn"ch zmlúv v(dy zahrnú' mo(nos' vypovedania zmluvy zo strany obce. 

Naj"astej$ie nedostatky 

• Pri predajoch a prenájmoch majetku sa elektronické aukcie nevyu(ívajú. Rozhodova' tak mô(u 
menej objektívne faktory ako cena. 

• V"sledky a zápisnice z procesu VOS na predaj a prenájom majetku sa nezverej!ujú. Ob#an tak 
nemá mo(nos' kontroly efektivity nakladania s majetkom samosprávy. 
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Rozpo"et 

• Návrh rozpo#tu zverejni' na internetovej stránke obce spolu so slovn"m opisom v$etk"ch polo(iek 
v rozpo#te vrátane krátkeho zdôvodnenia polo(ky – pri príjmoch titul nadobudnutia a pri 
v"davkoch zdôvodnenie (ú#el) v"davku. 

• Na zmeny schváleného rozpo#tu uplat!ova' rovnaké pravidlá ako na návrh rozpo#tu (zverejnenie 
na internete na pripomienkovanie verejnos'ou at%.) 

• Na internetovej stránke obce trvalo zverejni' aktuálny rozpo#et obce a rozpo#ty minimálne troch 
po sebe nasledujúcich ostatn"ch uplynul"ch rokov. 

• Na internetovej stránke obce trvalo zverejni' Register investi#n"ch akcií obce (obsahuje preh&ad 
plánovan"ch investi#n"ch akcií v obci) za be(n" a tri predchádzajúce uplynulé rozpo#tové roky. 

• Na internetovej stránke obce trvalo zverej!ova' finan#né v"ro#né správy obce vrátane informácií o 
v"voji dlhovej slu(by obce, a to v$etko pri re$pektovaní zásady v$eobecnej zrozumite&nosti. 

• Na internetovej stránke obce trvalo zverej!ova' finan#né v"ro#né správy obce vrátane informácií o 
v"voji dlhovej slu(by obce a v"$ke vyplaten"ch miezd a odmien volen"ch predstavite&ov obce, a to 
v$etko pri re$pektovaní zásady v$eobecnej zrozumite&nosti 

• Zmluvy, faktúry a objednávky zverej!ova' na webe preh&adne tak, aby sa v nich dalo jednoducho 
vyh&adáva', triedi' a údaje kopírova' pre %al$ie spracovanie a anal"zu . 

• Prepojenie faktúr a dodatkov so zmluvami pre jednoduch" prístup ku v$etk"m potrebn"m 
dokumentom t"kajúcich sa danej zmluvy. 

• Upozornenie na nové zmluvy cez RSS alebo e-mail, aby mohol ob#an v prípade záujmu pravidelne 
kontrolova' uzavreté zmluvy ihne% po ich zverejnení. 

Naj"astej$ie nedostatky 

• Zverej!ovanie zmlúv je nepreh&adné, ob#an sa nemô(e jednoducho dopracova' ku konkrétnej 
h&adanej zmluve. 

• V metadátach ch"bajú podstatné informácie - hodnota, predmet alebo dátum. 
• Zmluvy sú zverej!ované neúplne, ch"bajú prílohy, ktoré mô(u obsahova' dôle(ité údaje z poh&adu 

v"hodnosti #i opodstatnenosti zmluvy. 
• Zmluvy sa zverej!ujú ako scany dokumentov, nedá sa v nich vyh&adáva' a kopírova' z nich text, #ím 

sa najmä dlh$ie zmluvy stávajú ve&mi nepreh&adn"mi. 
 
 
Dotácie a granty 

• Rie$i' konflikt záujmov (iadate&ov o dotáciu/grant a t"ch, ktorí rozhodujú o pride&ovaní 
dotácií/grantov (min. #estné vyhlásenie) a zverejni' toto rie$enie na internetovej stránke obce. 

• Zavies' elektronickú podate&!u pre (iadosti o grant/dotáciu. 
• Sprístupni' verejnosti zasadnutia komisií rozhodujúcich o pridelení dotácie / grantu. 
• O pridelení dotácie / grantu rozhodova' sú'a(ne. 
• Trvalo na internetovej stránke obce zverejni' VZN o pride&ovaní dotácií resp. alternatívny 

dokument. 
• Na internetovej stránke obce zverej!ova' aktuálne grantové v"zvy vrátane presného postupu 

rozhodovania o ude&ovaní dotácií/grantov a systém ich hodnotenia, #asové medzníky, a to v 
jednoduchom formáte. 

• Na internetovej stránke obce zverej!ova' formuláre/(iadosti o pridelenie jednotliv"ch typov 
dotácií/grantov; pravidlá pre pride&ovanie dotácií/grantov vo forme kritérií a ich váhy; spôsob 
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kreovania dota#n"ch/grantov"ch komisií; mená #lenov jednotliv"ch dota#n"ch/grantov"ch 
komisií. 

• Na internetovej stránke obce trvalo zverej!ova' zápisnice zo zasadnutí komisií rozhodujúcich o 
pridelení dotácie vrátane zoznamu udelen"ch aj neudelen"ch dotácií. 

• Na internetovej stránke obce trvalo zverej!ova' rozhodnutia o pridelení dotácie/grantu vrátane 
hodnotiacich tabuliek k jednotliv"m projektom. 

• Na internetovej stránke obce trvalo zverej!ova' správy o realizovan"ch akciách financovan"ch z 
dotácie/grantu a zverej!ova' pozvánky na podujatia financované z dotácie/grantu. 

Naj"astej$ie nedostatky 

• Verejnos' sa nemô(e zú#ast!ova' zasadnutia komisií, kde sa diskutuje o pride&ovaní dotácií, alebo 
sa ho mô(e zú#astni' len po odsúhlasení (iadosti dan"m orgánom. Ob#an tak nemá mo(nos' 
kontroly a vyjadrenia sa k prideleniu dotácie. 

• Pravidlá na rie$enie konfliktu záujmov #lenov hodnotiacich komisií nie sú zverejnené, respektíve 
ich samospráva ani nemá vytvorené. Mô(e tak dochádza' k situáciám, kedy komisia rozhoduje o 
pridelení dotácii subjektu, s ktor"m je #len komisie vo vz'ahu. 

• Hodnotiace tabu&ky k pridelen"m a neuznan"m dotáciám sa nezverej!ujú. Ob#an tak nemá 
mo(nos' kontroly opodstatnenosti danej dotácie. 

 
 
Byty a sociálne zariadenia 

• Umo(ni' verejnosti prístup na zasadnutia komisií rozhodujúcich o pridelení bytu ako aj o prevode 
bytov do osobného vlastníctva. 

• Zavies' elektronickú evidenciu (iadostí (o pridelenie bytu, prevod bytov do osobného vlastníctva a 
o miesto v sociálnom a pred$kolskom zariadení, ktorého zria%ovate&om je obec) s mo(nos'ou 
sledovania stavu (iadosti zverejnenej na internetovej stránke správcu / obce. 

• Ako dominantn" spôsob pride&ovania bytov a miest v sociálnych / pred$kolsk"ch zariadeniach 
zavies' verejnosti prístupné (rebovanie. 

• Na internetovej stránke správcu bytov trvalo zverejni' pravidlá pride&ovania bytov a pravidlá 
prevodu bytov do osobného vlastníctva. 

• Na internetovej stránke správcu bytov trvalo zverejni' zápisnice z rokovania komisií rozhodujúcich 
o pridelení bytu a prevode bytu do osobného vlastníctva bytov max. do 7 dní od rozhodnutia. 

• Na internetovej stránke správcu bytov zverejni' oznámenia o zasadnutí komisií rozhodujúcich o 
pridelení bytu a prevodu bytov do osobného vlastníctva min. 7 dní pred jej stretnutím.. 

• Na internetovej stránke správcu bytov trvalo zverejni' priebe(ne aktualizovanú (minimálne 
ka(d"ch 6 mesiacov) základnú $tatistiku o bytoch v správe obce (ko&ko bytov má mesto, ko&ko je v 
prenájme, ko&ko je vo&n"ch a pod.) a (iadate&och o byt a miesta v sociálnych a pred$kolsk"ch 
zariadeniach obce. 

• Na internetovej stránke správcu bytov trvalo zverejni' zoznam sociálnych a pred$kolsk"ch 
zariadení, ktor"ch zria%ovate&om je obec vrátane informácie o aktuálnom po#te klientov, po#te 
vo&n"ch miest resp. po#te (iadate&ov o miesto v zariadení, informácie o mo(nostiach získania 
miesta v zariadení, rozpo#te zariadenia, informácie o vedúcom/správcovi zariadenia a po#te 
zamestnancov zariadenia. 
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Naj"astej$ie nedostatky 

• Verejnos' sa nemô(e zú#ast!ova' zasadnutia komisií, kde sa diskutuje o pride&ovaní bytov, alebo sa 
ich mô(e zú#astni' len po odsúhlasení (iadosti dan"m orgánom. Ob#an tak nemá mo(nos' 
kontroly a vyjadrenia sa k prideleniu mestského bytu. 

• Samospráva nezverej!uje zoznam (iadate&ov o byt a zoznam pridelen"ch bytov. 
• Samospráva nezverej!uje informácie o po#te vo&n"ch miest (a po#te (iadate&ov) vo svojich 

sociálnych zariadeniach na svojej webovej stránke. Záujemca o umiestnenie tak nevie, aká je 
mo(nos' získa' v danom sociálnom zariadení miesto. 

 
 
Personálna politika 

• Realizova' v"berové konania aj na miesta referentov. 
• Upravi' rie$enie konfliktu záujmov #lenov v"berovej komisie a trvalo ho zverejni'. 
• V"berové konania sprístupni' verejnosti. 
• Zavies' zákaz menova' blízke osoby a zamestnancov in"ch spolo#níkov t"chto obchodn"ch 

spolo#ností za zástupcov obce do obchodn"ch spolo#ností s majoritou obce. 
• Zverej!ova' informácie o konaní v"berového konania min. 7 dní vopred na internetovej stránke 

obce. 
• Zasla' uchádza#om a trvalo zverejni' na internetovej stránke obce zápisnice z v"berového konania 

obsahujúce min. charakteristiku obsadzovaného miesta, dátum zverejnenia informácie o vo&nom 
pracovnom mieste, po#et a mená uchádza#ov, mená, priezviská a titul #lenstva #lenov v komisii, 
sumárne hodnotenie komisie a poradie uchádza#ov po hodnotení. 

 
 
Naj"astej$ie nedostatky 

• Samospráva nezverej!uje zápisnice z v"berov"ch konaní obsahujúce informácie o uchádza#och, 
zlo(ení komisie a hodnotení uchádza#ov na svojej webovej stránke. Ob#an tak nemá informácie 
potrebné pre posúdenie oprávnenosti v"beru úspe$ného uchádza#a na obsadzovanú pozíciu. 

 
 
Etika a konflikt záujmov 

• Prija' Etick" kódex volen"ch predstavite&ov obce a Etick" kódex zamestnancov obce a obecn"ch 
organizácií. 

• Predklada' roz$írené majetkové priznania starostu a poslancov (napr. v $truktúre projektu 
Politikaopen od Aliancie Fair-play) a zverej!ova' ich spolu s potvrdením o podanom da!ovom 
priznaní na internetovej stránke obce minimálne po#as v"konu verejnej funkcie. 

• Zavies' Etick" kódex zamestnancov, ktor" bude obsahova': deklaráciu majetkov"ch, pe!a(n"ch 
alebo in"ch vlastníckych pomerov; rie$enie konfliktu záujmov; úpravu zneu(ívania svojho 
postavenia, slu(obn"ch informácií a dôvery nadriadeného na získanie neoprávnen"ch v"hod pre 
seba alebo svojich blízkych; úpravu vyu(ívania verejn"ch prostriedkov na osobn" prospech; úpravu 
prijímania darov, v"hod a pod.; úpravu akceptovaného správania a konania po skon#ení 
pracovného pomeru; sankcie v prípade poru$enia ustanovení kódexu. 

• Zavies' systém monitorovania #lenstva zamestnancov v riadiacich, kontroln"ch alebo dozorn"ch 
orgánoch in"ch právnick"ch osôb. 

• Zavies' systém monitorovania zamestnancov a ich rodinn"ch príslu$níkov z titulu vlastníctva 
nejakého podielu alebo postavenia spolo#níkov v súkromn"ch spolo#nostiach. 
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• Zavies' systém profesionálneho a nestranného mechanizmu podpory, presadzovania a 
vyhodnocovania etického správania zamestnancov na úrovni obce (napríklad vo forme etického 
kancelára a odvolacieho orgánu k jeho rozhodnutiam). 

• Zavies' osobitn" re(im rie$enia s'a(ností spojen"mi s poru$ením etického kódexu (zabezpe#ené 
chránené oznamovanie nekal"ch praktík na pracovisku – whistleblowing) 

• Na internetovej stránke obce trvalo zverejni' v$etky dokumenty t"kajúce sa personálnej politiky – 
pracovn" poriadok aj etické kódexy. 

• Na internetovej stránke obce trvalo zverejni' zápisnice zo zasadnutí komisie OcZ na ochranu 
verejného záujmu na internetovej stránke obce. 

• Zverejni' na webe obce zoznam príjmov a v"davkov starostu/primátora za volebnú kampa!. 
• Zavies' trval" a verejn" mechanizmus na nahlasovanie nekal"ch praktík, ako napr. hotlinka #i 

online formulár a pravidelne podnety vyhodnocova' 

Naj"astej$ie nedostatky 

• Samospráva nemá vytvoren" etické kódexy pre svojich zamestnancov a volen"ch predstavite&ov. 
• Samospráva nemá zverejnené majetkové priznania primátora (starostu) a poslancov samosprávy. 

Ob#an tak nedoká(e zisti' prípadné nezrovnalosti a odhali' nezákonné nadobudnutie majetku 
svojimi volen"mi zástupcami. 

 
 
Územné plánovanie a stavebn# úrad 

• Do tvorby územného plánu zapoji' #o najvä#$í po#et obyvate&ov obce. 
• Zavies' zásady v$eobecnej zrozumite&nosti pri územnoplánovacej dokumentácii obce. 
• Zavies' kriteriálnu metodiku posudzovania a zásadu jednotnej aplika#nej praxe (zásada materiálnej 

rovnosti) pri porovnate&n"ch stavebn"ch zámeroch. 
• Zavies' elektronickú podate&!u a elektronick" register (iadostí v stavebnom konaní. 
• Trvalo zverejni' na internetovej stránke obce územn" plán a územnoplánovacie podklady (napr. 

urbanistické $túdie). 
• Informácie o pripravovan"ch zmenách a doplnkoch územného plánu medializova' aj 

prostredníctvom obecn"ch médií a v miestnej tla#i. 
• Na úradnej tabuli a na internetovej stránke obce zverejni' informácie o ka(dej (iadosti o územné 

rozhodnutie resp. stavebné povolenie doru#ené obci + archív tak"chto (iadostí. 
• Vyu(íva' in$titút do#asnej úradnej tabule (§ 26 zákona 71/1967 Zb. o správnom konaní) a za#iatky 

v$etk"ch konaní umiest!ova' na mieste investície a sú#asne ich trvalo zverejni' na internetovej 
stránke obce. 

Naj"astej$ie nedostatky 

• Samospráva nemá vytvorenú elektronickú evidenciu (iadostí v stavebnom konaní s mo(nos'ou 
sledovania stavu (iadosti. 
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Obecné podniky a investície 

• Pri menovaní zástupcov obce do obchodn"ch spolo#ností s majoritou obce a do rozpo#tov"ch a 
príspevkov"ch organizácií obce zavies' rovnaké pravidlá ako pri prijímaní zamestnancov obce. 

• Na internetovej stránke obce aj spolo#nosti trvalo zverej!ova' v"ro#né správy, zakladacie 
(zria%ovacie) listiny, kontrakty s mestom a vedenie (resp. zlo(enie orgánov). 

• Nevytvára' %al$ie obchodné spolo#nosti tak"chto spolo#ností. 

Naj"astej$ie nedostatky 

• V"ro#né správy obchodn"ch spolo#ností samosprávy nie sú zverejnené na webovej stránke 
samosprávy. Ob#an tak nemá mo(nos' kontroly nakladania s prostriedkami samosprávy v rámci 
danej obchodnej spolo#nosti. 

• Samospráva na svojej webovej stránke nemá zverejnené (ivotopisy mana(érov svojich 
obchodn"ch spolo#ností. Ob#an tak nemá mo(nos' odkontrolova' vhodnos' a odbornos' 
pracovníka na danej pozícii. 
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Ako zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky 
 

• Zverejňovať zoznamy zmlúv, faktúr a objednávok za všetky dostupné roky v 
jednom súbore (Excel, CSV, XML). Účelom zverejňovania takýchto zoznamov v 
jednotných dokumentoch je uľahčenie vyhľadávania, umožnenie rýchleho 
prezretia metaúdajov o veľkom počte dokumentov, a teda zrýchlenie a 
zefektívnenie zabezpečenia prístupu verejnosti k zmluvám, objednávkam a 
faktúram. Zároveň takýto prístup k dátam umožňuje rýchle analyzovanie 
nakladania s verejnými �nanciami a umožňuje porovnávanie v čase. 

 
• Zoznam zmlúv by mal obsahovať jasne určené dátumy podpisu zmluvy, jej 

zverejnenia a jej účinnosti; identi�kovateľný názov protistrany, spoločne s IČO (v 
prípade fyzických osôb dbať na ochranu osobných údajov); čo najšpeci�ckejšie 
identi�kovateľný predmet zmluvy; cenu, pričom v prípade, že ide o zmluvu, ktorej 
celková čiastka nie je pri podpise identi�kovateľná, uviesť spôsob akým je cena 
vypočítavaná; číslo zmluvy; čísla faktúr, ktoré boli vystavené na základe danej 
zmluvy; čísla dodatkov k zmluve. 

 
• Zoznam faktúr by ma obsahovať informáciu o dátume vystavenia faktúry, jej 

splatnosti, doručenia a zaplatenia; čo najšpeci�ckejšie de�novaný predmet; cenu; 
zmluvu a/alebo objednávku, z ktorej daná faktúra vyplýva; názov protistrany, IČO 
protistrany. 

 
• Zoznam objednávok by mal obsahovať všetky dostupné dáta, ktoré sa 

nachádzajú v pro�loch jednotlivých objednávok na webovom sídle ŽSK: Číslo 
objednávky; Predmet; Hodnotu; Zmluvu, z ktorej objednávka vyplýva; Informácie 
o dodávateľovi; IČO dodávateľa a Dátum zverejnenia. 

 
• V prípade faktúr a objednávok, ktoré sú na stránke zverejňované štruktúrovane, v 

podstate postačuje preklopenie súčasného zoznamu dostupného na webovej 
stránke do stiahnuteľného súboru. 

 
• Zoznam žiadostí o pridelenie dotácie obsahujúci informácie o subjekte, ktorý 

žiadosť podával (vrátane miesta sídla subjektu), dôvod žiadosti (podpora 
podujatia, pamätná tabuľa,...), kto o pridelení dotácie rozhodoval (predseda VÚC, 
komisia,...), pridelenú dotáciu, dátum podania žiadosti a dátum rozhodnutia o 
pridelení alebo nepridelení dotácie. Zoznam by mal byť k dispozícii na stiahnutie 
vo formáte XLSX, CSV a/alebo XML a aktualizovaný raz mesačne, alebo podľa 
potreby. 
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2.5. Odporú"ania pre verejné firmy 
 
 
Osemdesiatka v"znamn"ch slovensk"ch $tátnych, mestsk"ch a (upn"ch spolo#ností hospodári ro#ne 
dovedna s 9,5 miliardami eur. Vy$$ia transparentnos' a otvorenos' verejn"ch firiem umo(!uje efektívnu 
verejnú kontrolu, zni(uje riziká neefektívneho mí!ania verejn"ch prostriedkov a zmen$uje priestor pre 
korupciu. Preto odporú#ania17 Transparency pre verejné firmy sú nasledovné: 
 
Hospodárske ukazovatele 

• Na internetovej stránke spolo#nosti precízne a dostupne zverej!ova' základné aktuálne informácie 
o spolo#nosti ako sú vlastníci a ich podiely, predmet #innosti, obrat a základné dokumenty ako sú 
v"ro#né správy, v"kaz ziskov a strát #i súvaha.  

• Zavies' online register finan#n"ch i nefinan#n"ch indikátorov v"konnosti firiem. Z finan#n"ch by 
mali by' k&ú#ové obrat, hospodársky v"sledok, návratnos' investície, v"$ka prípadn"ch $tátnych 
dotácií, z nefinan#n"ch po#et zamestnancov, objem tovarov #i rozsah slu(ieb, resp. po#et klientov. 
+as' by sa t"kala platov a odmien mana(érov, $tatutárov i priemern"ch platov zamestnancov. 
Firmy by mali databázu údajov obnovova' $tvr'ro#ne. 

• Od firiem (iada' vypracovanie ka(doro#n"ch plánov s konkrétnymi ukazovate&mi, ktoré má firma 
na konci roka dosiahnu'. Firmy by vo v"ro#n"ch správach museli uvies', ako a pre#o plány 
ne/splnili. 

• Spracova' dokument obsahujúci mana(ment rizík, v ktorom spolo#nos' popí$e riziká, ktoré jej 
v sektore hrozia, ako i varianty mo(n"ch rie$ení. 

• Procesy v spolo#nosti pravidelne preverova' vnútorn"m i extern"m auditom v intervale 
odvíjajúcom sa i od ve&kosti a prostriedkov spolo#nosti.  

 
 
Komunikácia, zverej&ovanie informácií 

• Vo#i verejnosti a novinárom po(adujúcim informácie vystupova' otvorene a pohotovo, preto(e 
majú právo zaujíma' sa o to, ako firma spravuje $tátny, mestsk" #i (upn" majetok, resp. majetok 
nadobudnut" $tátnou investíciou. 

• Na stránke proaktívne zverejni' kontakt na podávanie info(iadostí ako i primárny kontakt na 
komunikáciu s verejnos'ou, napríklad na priania a s'a(nosti. 

• V$etky povinne zverej!ované zmluvy by mali by' tabu&kovo zoradené preh&adne s &ahk"m 
vyh&adávaním medzi zmluvami aj v rámci zmluvy. Zmluvy by sa mali da' vyh&adáva' a triedi' pod&a 
protistrany, dátumu aj sumy, obsahova' by mali v$etky prílohy a malo by sa v nich da' aj vyh&adáva' 
a kopírova' z nich.  

• Zverej!ova' v plnom znení aj #o najviac zmlúv, ktoré sa t"kajú predmetu podnikania a #inností 
zapísan"ch v obchodnom registri. 

• Informácie o faktúrach a objednávkach zverej!ova' tak, aby sa dali vyh&adáva' a triedi' pod&a 
protistrany, dátumu aj sumy.  

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17  Zdroj: Svetová banka, OECD, TIS 
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Verejné obstarávanie 
• Pri verejnom obstarávaní pou(íva' sú'a(né postupy (najmä verejnú sú'a() a pri $tandardizovan"ch 

predmetoch elektronické aukcie, pokia& to charakter predmetu dovo&uje. 

• Uverej!ova' sú'a(né podklady na stránke okam(ite po zverejnení verejného obstarávania a po#as 
neobmedzeného #asového obdobia. Uverej!ova' v$etky informácie o zákazkách tak, aby k nim 
bolo mo(né priradi' následné zmluvy, objednávky a faktúry.  

• Pravidelne pou(íva' elektronické aukcie pre predajoch #i prenájmoch majetku. 

• Zverej!ova' na internetovej stránke plány na predaj a prenájom majetku, samotnú ponuku a aj 
zápisnice z v"berovej komisie na predaj majetku.   

• Pri vä#$ích predajoch a prenájmoch majetku otvori' v"berové komisie aj verejnosti.  

 
 
Personalistika 

• Zverej!ova' na internetovej stránke mená vrcholového mana(mentu, ako aj #lenov $tatutárnych 
a dozorn"ch orgánov, vrátane ich $truktúrovan"ch (ivotopisov.   

• Zavies' povinné v"berové konania na mana(érske pozície s dôrazom na minimálne profesionálne a 
odborné kritériá a na otvorenú sú'a( uchádza#ov, ideálne mana(ovanú profesionálnymi 
agentúrami. 

• Povinne zverej!ova' zmluvy mana(érov a $tatutárov, vrátane platov, odmien a schémy 
odstupného. 

• Zavies' a zverejni' metódu odme!ovania mana(érov a $tatutárov. Zverej!ova' ú#as' $tatutárov na 
rokovaniach. 

• V"berové konania pou(íva' pri obsadzovaní #o najvä#$ieho po#tu pozícií. Informáciu o vo&nom 
pracovnom mieste zverej!ova' na internetovej stránke spolo#nosti i na extern"ch tematick"ch 
portáloch. V"sledky v"berového konania zverej!ova' na internetovej stránke.  

 
 
Etika a konflikt záujmov 

• Zavies' verejné etické kódexy, vrátane mechanizmov pre ochranu whistleblowerov (nahlasovatelia 
nekal"ch praktík). 

• V etickom kódexe alebo v samostatnom dokumente spracova' protikorup#n" program, v ktorom 
spolo#nos' identifikuje riziká korupcie a klientelizmu, s ktor"mi sa mô(u jej predstavitelia stretnú' 
a popí$e mechanizmy, ako im predchádza'.  

• Evidova' a zverej!ova' po#ty prepusten"ch a pokutovan"ch zamestnancov,  ako aj prípady 
nedodr(iavania etického kódexu a firemnej kultúry. 

• Vo v"ro#n"ch správach uvádza' register konfliktov #lenov dozorn"ch rád #i vy$$ieho mana(mentu 
(ich #lenstvo v radách in"ch firiem, #lenstvo v politick"ch stranách #i iné politické funkcie). 
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Dotácie a charita 
• Zavies' povinné zverej!ovanie sponzoringu, grantov a dotácií, ktoré firma poskytuje, vrátane 

asignácie #asti z dane z príjmu. Informácie by mali obsahova' obdarovan" subjekt, v"$ku 
daru/dotácie a jej ú#el. Zverej!ova' by sa mala aj nefinan#ná podpora.  

• Firmy by mali na webe zverejni' aj pravidlá, na základe ktor"ch sa mô(u uchádza#i dozvedie' 
o mo(nosti získa' od spolo#nosti podporu. 

• Zverej!ova' na stránke aj archív pridelen"ch dotácií, darov a sponzoringu vrátane neúspe$n"ch 
(iadate&ov. Zverej!ova' takisto aj #ierny zoznam grantistov, ktorí nedodr(ali podmienky.  

• V prípade, ak (iadne dary, dotácie, sponzoring, bartre alebo asignáciu #asti z dane spolo#nos' 
neposkytuje, mala by o tom potenciálnych uchádza#ov ako i verejnos' informova' na svojej 
stránke.  
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Kam nahlási% korupciu? 

Úrad vlády SR 
Sekcia kontroly a prevencie korupcie 
Odbor kontroly a prevencie korupcie 
Námestie slobody 1 
813 70 Bratislava 
  
fax: 02/ 572 95 575 
e-mail: bpk@vlada.gov.sk 
Anti-korup(ná linka: 0800 111 001 
  
www.bojprotikorupcii.vlada.gov.sk 

Odbor v oblasti prevencie korupcie najmä: 
 - úzko spolupracuje s orgánmi $tátu, ktoré plnia úlohy 
v oblasti boja proti korupcii, 
- pomáha organizova' a koordinova' spolo#né #innosti 
orgánov, ktoré plnia úlohy boja proti korupcii, 
- spolupracuje pri príprave a presadzovaní projektov 
zameran"ch na minimalizáciu a elimináciu korupcie v 
oblasti verejnej správy, 
- prijíma a monitoruje podania poukazujúce na 
korup#né správanie a spolupracuje v tejto oblasti 
s orgánmi #inn"mi v trestnom konaní (Prezídium 
Policajného zboru SR, Generálna prokuratúra SR), 
- zabezpe#uje vzdelávaciu #innos' v oblasti prevencie 
korupcie pre zamestnancov $tátnej správy. 

Ministerstvo vnútra SR 
Prezídium Policajného zboru  
národná kriminálna agentúra (NaKA) 
  
Pribinova 2 
812 72 Bratislava 
www.minv.sk 

NaKA je $pecializovaná na boj proti najzáva(nej$ím 
formám trestnej #innosti, najmä trestnej #innosti 
páchanej organizovan"mi skupinami a zlo#ineck"mi 
skupinami, korup#nej trestnej #innosti, drogovej 
kriminalite, finan#nej kriminalite (trestné #iny proti 
majetku a trestné #iny hospodárske, vrátane trestn"ch 
#inov po$kodzovania finan#n"ch záujmov Európskych 
spolo#enstiev). 

Národná kriminálna agentúra P PZ 
národná protikorup!ná jednotka 
  
www.minv.sk 
 
 

Národná protikorup#ná jednotka je príslu$ná pre 
odha&ovanie a vy$etrovanie v$etk"ch trestn"ch #inov 
korupcie (prijímanie úplatku, podplácanie, nepriama 
korupcia a volebná korupcia), 
s v"nimkou trestn"ch #inov korupcie páchan"ch 
príslu$níkmi Policajného zboru, v prípade ktor"ch je 
vecne príslu$n" úrad in$pek#nej slu(by sekcie kontroly 
a in$pek#nej slu(by Ministerstva vnútra SR. 

Kontaktné  adresy národnej protikorup"nej jednotky:  

expozitúra Bratislava 
Ra#ianska 45 
812 72 Bratislava 
tel.: 09610 56371 
fax: 09610 59151 
e-mail: korupcia@minv.sk 

expozitúra Západ 
Osvaldova 1 
949 01 Nitra 
tel.: 096130 6601  
fax: 096130 6609 
e-mail: korupcia@minv.sk 

expozitúra Stred  
Partizánska cesta 106 
974 64 Banská Bystrica 
  
tel.: 096160 6601  
fax: 096160 6609 
e-mail: korupcia@minv.sk 

expozitúra V"chod 
Rastislavova 69 
040 01 Ko$ice 
 
tel.: 096196 6001  
fax: 096196 6009 
e-mail: korupcia@minv.sk 

 
 
 
 



 

INVESTUJTE DO LEP!IEHO   
SLOVENSKA  

  
  
  

PRIDAJTE SA  
Podpori! Transparency International Slovensko 

znamená zasadi! sa za lep"ie Slovensko. 
Pridajte sa k t#m, ktorí veria, $e je na"ou osobnou 

zodpovednos!ou nie%o zmeni!.  
  

FINAN"NÁ PODPORA  
Ná" boj proti korupcii by sa nezaobi"iel bez pomoci 

na"ich podporovate&ov. Ak je Vám na"a 
%innos! sympatická, pomô$te nám, prosím 

prostredníctvom 'nan%nej podpory. 
Aj v(aka Vá"mu daru budeme môc! na(alej 

robi! na"u prácu odborne, nezávisle a pohotovo. 
Vá" dar, ak#ko&vek mal# alebo ve&k#, 

pre nás okrem 'nan%nej pomoci predstavuje 
aj obrovskú morálnu podporu, ktorú si ve&mi vá$ime. 

 
Vá" jednorazov# dar %i pravidelnú podporu 

nastavíte úplne jednoducho tu: 
transparency.darujme.sk/124  

  

NEFINAN"N# DAR  
Rovnako ako 'nan%n# príspevok 

je pre nás dôle$itá aj ne'nan%ná podpora. 
Podporte nás ne'nan%n#m darom 

a pomô$te nám nap)*a! na"e poslanie! 
Pomô$e nám napríklad preplatenie nákladov na tla%, 

preklad materiálov, poskytnutie kancelárskych potrieb 
%i priestor na semináre alebo konferencie. 

Uvítame zdie&anie skúseností %i odborné poradenstvo 
poskytnuté zdarma %i za v#hodnej"ie podmienky. 

 
 

Pre viac informácií nás kontaktuje na: 
www.transparency.sk/sk/podporte-nas/  

podporte@transparency.sk  




