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1. Èo hovoria posledné prieskumy o stave korupcie
v Slovenskej republike
Slovensko patrí medzi krajiny s relatívne rozírenou korupciou. Korupcia sa stáva
problémom nielen morálnym, ale aj ekonomickým, sociálnym, politickým a v prípade
Slovenska aj integraèným. Je ve¾mi pravdepodobné, e korupcia sa stane aj predvolebnou
témou.
Korupcia sa ve¾mi ako kvantifikuje, preto sa na jej sledovanie vyuívajú nielen
tatistiky vyetrovaných a súdom preukázaných prípadov korupcie, ale aj prieskumy
verejnej mienky.
V marci 2002 uskutoènila agentúra FOCUS reprezentatívny prieskum na vzorke
1035 respondentov dospelej populácie SR. Niektoré otázky boli totoné alebo ve¾mi
podobné, ako zisovala uvedená agentúra v roku 1999, preto je moné urobi porovnanie
v èase.
Otázky boli nasmerované na vnímanie korupcie v jednotlivých oblastiach zo strany
obèanov.
Oblasti s najväèím rozírením korupcie pod¾a vnímania obèanov v roku 2002 sú
uvedené v grafe è. 1.
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Graf è. 1

Existuje, pod¾a Vás, v súèasnosti na Slovensku úplatkárstvo
(podplácanie, korupcia) v nasledujúcich oblastiach?
Ak áno, do akej miery je rozírené?
(FOCUS, marec 2002)
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Za najproblematickejie oblasti z h¾adiska korupcie obèania povaujú:
- zdravotníctvo,
- súdy a prokuratúru,
- políciu,
- ministerstvá,
- colné úrady,
- kolstvo.
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Ak porovnáme výsledky prieskumov v roku 1999 a 2002, môeme identifikova tri
oblasti:
1. Oblasti súvisiace s podnikaním (daòové úrady, ivnostenské úrady, banky,
sporite¾ne, úrady práce), kde sa vnímanie korupcie zníilo, v niektorých oblastiach
dokonca výrazne ako vyjadrujú grafy è. 2, è. 3, è. 4, è. 5.
Graf è. 2
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Graf è. 3
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Graf è. 4

Banky, sporite¾ne

(FOCUS, marec 2002/október 1999)
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Graf è. 5
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2. Sociálne oblasti, ako zdravotníctvo a kolstvo, kde nárast vnímania korupcie
môe by spôsobený neuskutoènením reforiem, a preto sa neustále otvárajú nonice
medzi dopytom, napr. po kvalitných zdravotníckych slubách, a ich ponukou.
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Graf è. 6
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Obèania dávajú v zdravotníctve úplatky:
m aby im bola poskytnutá kvalitnejia lekárska starostlivos (25 %),
m aby boli prednostne, rýchlejie oetrení (13 %),
m aby im lekár predpísal "lepie lieky" (11 %).
Oproti priemeru vyí je podiel starích obèanov nad 55 rokov, ktorí dali v zdravotníctve
nejaký úplatok.
Graf è. 7
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V kolstve sa úplatky spájajú najmä so snahou dosta iaka/tudenta na kolu a so
snahou zabezpeèi si lepie známky.
3. Represné zloky, ktoré majú postihova korupciu (polícia, súdy, prokuratúra),
kde sa vnímanie korupcie zhorilo. Je to preto kritická oblas, v ktorej bez zásadných
krokov nebude moné efektívne bojova s korupciou, pretoe riziko korupèného správania
je nízke a dokonca nie sú obavy ani verejne deklarova korupciu, napriek tomu, e je to
trestný èin s príslunou trestnou sadzbou.
Graf è. 8
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Graf è. 9
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Nedôvera obèanov v tieto zloky sa prejavila aj v odpovedi na otázku, èi by oznámili
korupciu na polícii. A 34 % by to urèite neoznámilo a 32 % by to asi neoznámilo,
prièom iba 4 % by to oznámili urèite.
Graf è. 10

Keby od Vás niekto pýtal úplatok,
alebo by ste vedeli o niekom, kto berie úplatky,
nako¾ko je pravdepodobné, e by ste to oznámili na polícii?
(FOCUS, marec 2002)
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Prièom dôvody sú spojené:
m s obavami z pomsty (viac pociovanými enami),
m alebo pocitom obèanov, e aj tak sa niè nezmení,
m resp. ¾ahostajnosou a nechuou angaova sa v týchto veciach,
m ale je potrebné vidie aj isté hodnotové deformácie, keï obèania povaujú
korupciu za ikovnos, zastávajú názor, e da úplatok sa oplatí,
m s korupciou v samotnej polícii.
Viac dôvery má polícia v malých obciach s poètom obyvate¾ov mením ako 2 tisíc
obyvate¾ov. Naopak v Bratislave a Koiciach by korupciu nelo ohlási na políciu a 74 %
obèanov. Tí obèania, ktorí by korupciu neohlásili, sú tí, ktorí by neli voli (a 74 %).
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Vyí poèet obèanov, ktorí by prípad korupcie neohlásili, predstavujú tí, ktorí by
neli voli. Podobne odpoveï, e vlády V. Meèiara i M. Dzurindu bojovali proti korupcii
rovnako, je nadpriemerne zastúpená u tých obèanov, ktorí by neli voli. Je to signál,
e znaèná èas volièov je sklamaná z postupov vlád pri reforme polície, súdov, prokuratúry,
ale aj z protikorupèných krokov. Preto boj proti korupcii môe by i zaujímavou predvolebnou témou a priestorom na oslovenie volièov.
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2. Protikorupèná politika na Slovensku
Na Slovensku je protikorupèná politika realizovaná viacerými aktérmi: vládou
Slovenskej republiky, poslancami Národnej rady, ïalej samosprávou a mimovládnymi
organizáciami. Príklady aktivít jednotlivých aktérov sú uvedené v nasledujúcom texte.

2. 1 Vládna protikorupèná politika
- (1995 - 1998) Èisté ruky
Prvý pokus o rieenie problému korupcie na Slovensku bol realizovaný v roku 1995,
keï predchádzajúca vláda prijala protikorupèný program Èisté ruky. Hoci program
navrhoval viacero pozitívnych opatrení, v praxi bol aplikovaný minimálne.
- (1999 - 2002) Národný program boja proti korupcii
21. júna 2000 schválila slovenská vláda Národný program boja proti korupcii10.
Program bol spracovaný na základe návrhu, ktorý pripravila mimovládna organizácia
Transparency International Slovensko. Dokument bol predloený vo februári 2000 ako
návrh na verejnú diskusiu s cie¾om zaèleni obèanov, mimovládne organizácie, médiá,
podnikate¾ov a zástupcov tátnej správy do formulácie finálnej stratégie.
Program sa zameriava na boj s korupciou, prièom pozostáva z nasledujúcich troch
pilierov:
- eliminácia miest moného vzniku korupcie,
- zvýenie rizika korupèného správania,
- zvýenie citlivosti verejnosti voèi korupcii.
V júli 2000 bol na Úrade vlády za úèelom implementácie národného programu
vytvorený Riadiaci výbor boja proti korupcii, ktorý zahàòal zástupcov ministerstiev
a ostatnej tátnej správy, mimovládnych organizácií a zahranièných dozorov.
Ministerstvá a ústredné orgány tátnej správy mali za úlohu navrhnú akèné plány do
októbra 2000. Vláda schválila 22. novembra 2000 celkový akèný plán11, ktorý je zloený
z jednotlivých akèných plánov ústredných vládnych orgánov, ako aj mimovládnych
organizácií. Plán obsahuje celkovo 1600 konkrétnych úloh, ktoré majú plni ústredné
orgány tátnej správy. Od marca 2001 sa riadiaci výbor nestretol.
Centrálna koordinaèná jednotka boja proti korupcii bola zaloená v decembri 2000
na prípravu a koordinovanie plánov implementácie programu a na sledovanie saností
a návrhov od obèanov.

10
11

Uznesenie vlády è. 461, 21. jún 2000.
Akèný plán je moné nájs na internetovej stránke www.government.gov.sk/bojprotikorupcii.
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Plnenie Národného programu boja proti korupcii:
15. augusta 2001 vláda prerokovala správu o implementácii akèných plánov. Z kvantitatívneho poh¾adu ukázal, e bola splnená zhruba polovica úloh.
Národný program boja proti korupcii prispel k realizácii nieko¾kých dôleitých
posunov v protikorupènej politike na Slovensku. Nepriamo bol Národný program
implementovaný u predtým, ne ho schválila vláda, keï parlament prijal zákon o slobodnom
prístupe k informáciám v máji 2000.12 Zákon, ktorý vstúpil do platnosti 1. januára 2001,
bol iniciovaný a výrazne podporovaný mohutnou obèianskou kampaòou, ku ktorej sa
pripojilo viac ako 120 mimovládnych organizácií a médiá. Vláda ho svojím hlasovaním
nepodporila.
Okrem toho:
m V januári 2001 vstúpil do platnosti zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov
z trestnej èinnosti (tzv. zákon o praní pinavých peòazí).
m Obchodný register je na internete.
m V júli 2001 bol prijatý zákon o tátnej slube a zákon o verejnej slube, ktoré vstúpili
do platnosti 1. apríla 2002. Na základe zákona o tátnej slube bol vytvorený Úrad pre
tátnu slubu. Zákon o tátnej slube vytvára predpoklady na vytvorenie a implementáciu
Etického kódexu pre zamestnancov v tátnej slube.
m 1. januára 2000 vstúpil do platnosti nový zákon o verejnom obstarávaní. Nový
zákon zvyuje transparentnos napr. tým, e umoòuje monitoring verejných súaí
nezávislými tretími stranami. 1. januára 2002 vstúpili do platnosti dve novely zákona
o verejnom obstarávaní, ktoré jednak zavádzajú viaceré protikorupèné opatrenia (návrh
poslancov NR SR) a zároveò regulujú podprahové obstarávanie. Novela, ktorá sa týkala
len protikorupèných opatrení, nebola NR SR plne akceptovaná. Oproti pôvodnému
návrhu vypadli napr. ustanovenia týkajúce sa konfliktu záujmov.
m V januári 2001 vstúpili do platnosti novely zákona o rozpoètových pravidlách,
ktoré zlepujú správu a kontrolu rozpoètových prostriedkov, resp. prostriedkov EÚ
alebo iných medzinárodných prostriedkov (napríklad ministerstvá musia podporu
z prostriedkov EÚ uklada na zvlátne úèty a sú priamo zodpovedné za správu týchto
peòazí, ministerstvo financií má právomoc kontrolova pouívanie prostriedkov EÚ,
zneuitie prostriedkov EÚ sa trestá vysokými pokutami). Úèinnos týchto opatrení bude
moné posúdi a po ich zavedení do praxe.
m Analýza fungovania katastrálnych úradov, ktoré sú pod¾a diagnostického prieskumu
Svetovej banky ovplyvnené korupciou, bola predloená v apríli 2001. Návrh rieení
uvedeného stavu bol predloený Centrálnou koordinaènou jednotkou boja proti korupcii,
prièom vláda sa v marci 2002 rozhodla finanène posilni katastrálne úrady zo tátneho
rozpoètu bez realizácie potrebných systémových zmien.
m Do praxe bol zavedený tzv. intitút agenta provokatéra, ktorý bol u viackrát
úspene pouitý.
Napríklad od januára 2001 sa stali správy Najvyieho kontrolného úradu prístupné verejnosti,
èo predtým tak nebolo. Vláda zaèala uverejòova informácie o verejnom obstarávaní na internete
a Obchodný register sa stal od januára 2001 úplne prístupný na internete.
12
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m V roku 2000 bol prijatý nový zákon o sudcoch a prísediacich, tzv. Sudcovský kódex,
ktorý okrem iného zavádza aj disciplinárne konanie a majetkové priznania pre sudcov.
V roku 2000 sa zaèal implementova na Okresnom súde v Banskej Bystrici pilotný
projekt, v rámci ktorého sa zaviedlo pride¾ovanie prípadov jednotlivým sudcom cez
poèítaè. Úspech projektu viedol k diskusiám o jeho rozírení na vetky slovenské súdy.
V apríli 2002 bol prijatý zákon o Súdnej rade, ktorý má posilni nezávislos súdnictva.
m Zmeny ústavy boli realizované tak, e umonili ustanovenie ombudsmana.
Kandidátov na tento post predloili politické strany, ako aj zástupcovia mimovládnych
organizácií. Za ombudsmana bol zvolený kandidát opozície. Jeho vplyv na zníenie
korupcie zatia¾ nie je moné posúdi.
m Viac informácií sa zaèalo poskytova aj o èerpaní predvstupovej a bilaterálnej
pomoci - na internetovej stránke úradu vlády bola databáza projektov zverejnená
v marci 2002. Rozsah poskytovaných informácií vak nie je dostatoèný.
m V apríli 2002 vláda rozhodla o novom modeli poskytovania informácií o dotáciách.
Model zatia¾ nebol implementovaný.
m Poèas tohto obdobia Slovensko ratifikovalo Trestnoprávny dohovor Rady Európy
o korupcii a podpísalo Obèianskoprávny dohovor Rady Európy o korupcii. Slovenský
parlament 11. februára 1999 odsúhlasil Dohovor OECD o boji proti podplácaniu zahranièných
verejných èinite¾ov.
Dolo k poklesu vnímania korupcie v oblasti privatizácie, bánk, podnikania jednak
v dôsledku snahy vlády o vyiu transparentnos, ale aj v dôsledku privatizácie bánk,
stabilizácie bankového sektora èi zníeného rozsahu privatizácie.
Plnenie viacerých úloh Národného programu boja proti korupcii sa nachádza v rovine
návrhov, napr.:
m Ministerstvo spravodlivosti pripravilo návrh zákona na ustanovenie peciálneho
úradu prokuratúry na odha¾ovanie korupcie a organizovaného zloèinu. Návrh sa
v súèasnosti prerokováva. V porovnaní s vládou schváleným Národným programom
boja proti korupcii, pod¾a ktorého " peciálny prokurátor a jeho kancelária by nemali
podlieha ani Generálnej prokuratúre, ani Ministerstvu vnútra, ale výluène vláde, resp.
parlamentu", sa predmetný návrh odliuje napríklad tým, e peciálneho prokurátora
podriaïuje existujúcej truktúre prokuratúry.
m V januári 2001 Centrálna koordinaèná jednotka boja proti korupcii predloila
Analýzu licencií, koncesií a povolení udelených v rámci právomocí ústredných orgánov
tátnej správy, za ktorou nasledovala v marci roku 2001 príprava súboru Základných
zásad súvisiacich s vydávaním licencií, koncesií a povolení v rámci právomocí ústredných
orgánov tátnej správy a ostatných orgánov tátnej správy. Tieto zásady majú by
pouité na preverenie kadej vydanej licencie. To viedlo k príprave tátnej licenènej
politiky, ktorej cie¾om je zvýenie transparentnosti a predvídate¾nosti, èím sa minimalizujú
administratívne bariéry podnikania a príleitosti na korupciu. V novembri 2001 bol
predloený nový model ude¾ovania licencií, ktorý je v súèasnosti prerokovávaný.
Systém nebol zatia¾ uvedený do praxe.
m Centrálna koordinaèná jednotka (CKJ) predloila návrh Etického kódexu správania
tátnych úradníkov na verejnú diskusiu na konci roku 2000. Etický kódex bude môc
17
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vydáva Úrad pre tátnu slubu pod¾a ustanovenia § 6, odsek 2 písm. s) nového zákona
o tátnej slube.
m Na základe auditu zaèal v novembri 2001 fungova otvorený systém vládneho
prerokúvania materiálov a zákonov. Kadý návrh musia ministerstvá da na internet,
kde sa k nemu môu vyjadri aj obèania prostredníctvom tzv. hromadnej pripomienky.
Systém vytvorený na základe auditu sa týka len fázy, v ktorej sa materiálmi a zákonmi
zaoberajú ministerstvá a vláda. Zmeny po odoslaní návrhov zákonov do parlamentu
èi správanie VÚC a obcí neupravuje. Na základe uvedeného CKJ pripravila návrh zákona
o vstupe verejnosti do legislatívneho procesu, ktorý posúva monos participácie obèanov
aj po tom, èo sa nimi zaoberala vláda èi ministerstvá.
Nesplnené:
Pozitívne výsledky Národného programu boja proti korupcii je nutné hodnoti spolu
s výrazným nedostatkom reforiem v mnohých oblastiach. Plnenie Národného programu
boja proti korupcii sa zbyrokratizovalo, sformalizovalo a nedodriavanie stanovených
termínov a stanovených úloh sa stalo beným javom. Pracovné skupiny, ktoré mali
analyzova a navrhnú konkrétne opatrenia v oblastiach citlivých na korupciu (napr.
súdnictvo, polícia, konflikt záujmov, zdravotnícke sluby a kolstvo), buï ete neboli
vytvorené, alebo sa vytvárajú ve¾mi pomaly. Ako u bolo uvedené, Riadiaci výbor boja
proti korupcii sa ostatný raz stretol v marci 2001.
Mnostvo oblastí, v ktorých sú reformy nevyhnutné, neprelo ete iadnymi
zmenami: napríklad imunita poslancov parlamentu, ustanovenia o konflikte záujmov,
etické kódexy.
Skúsenos s poskytovaním informácií je zmieaná - vláda napríklad stále nezaèala
so sprístupòovaním informácií o majetkových priznaniach verejných funkcionárov, alebo
s pravidelnými informáciami o oblastiach citlivých na korupciu, akými sú privatizácia,
zmluvy, ktoré uzatvára verejný sektor, alebo ude¾ovanie licencií a povolení èi informácií o tátnej pomoci a riadení tátnych spoloèností. Informácie o pride¾ovaní európskych
prostriedkov sa poskytujú vo ve¾mi obmedzenej forme.
Minimum aktivít bolo realizovaných v oblasti eliminácie korupcie v tátnych podnikoch
a v podnikoch s úèasou tátu a obcí.
Navye dolo len k malým vidite¾ným zmenám vo fungovaní súdnictva a orgánov
pôsobiacich v oblasti boja proti korupcii, èo prispieva k nebezpeèenstvu, e verejnos
bude z protikorupènej stratégie rozèarovaná.13 Znepokojujúci je aj nárast vnímania
korupcie v súdnictve, polícii. Nepokroèilo sa najmä v tom, aby represívne orgány
postihovali prípady korupcie úèinne.

Napríklad po kandále, ktorý vypukol na jar 2001 v súvislosti s moným zneuívaním prostriedkov
PHARE, nebol podozrivý zamestnanec vypoèúvaný jeden mesiac a stalo sa tak a po tlaku médií.
13
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Zásadnejie sa nemení vnímanie korupcie v kolstve a zdravotníctve, kde sa
potrebné reformy neuskutoènili, prípadne boli nedostatoèné.
Boj proti korupcii je potrebné vníma z dlhieho èasového horizontu, ktorý presahuje
volebné obdobia. Súèasná vláda vyjadrila prijatím Národného programu boja proti
korupcii svoju vô¾u nachádza rieenia problému. Bolo prijatých nieko¾ko opatrení
s preventívnym úèinkom; napriek tomu mnohé z opatrení navrhovaných v Národnom
programe neboli implementované (prirodzene, je potrebné vidie tie èasový rozmer
implementácie nových systémových prvkov a vidite¾nos ich výsledkov).
- (2000 - 2002) Audit ústredných orgánov tátnej správy
V auguste 2000 vláda schválila Audit ústredných orgánov tátnej správy, ktorý
analyzuje zdroje korupcie v tátnej správe a obsahuje súbor navrhnutých opatrení, ktoré
má vláda v úmysle vykona. Realizovali sa viaceré úlohy na úrovni ústredných orgánov
tátnej správy, ktoré zvyujú transparentnos. Ako príklad uvádzame zavedenie:
- výroèných správ pre vetky organizácie ústrednej tátnej správy,
- verejných odpoètov/public hearings pre vetky organizácie ústrednej tátnej správy,
- otvoreného prístupu k príprave vládnych dokumentov a legislatívy a monos
hromadnej pripomienky,
- regulácie podprahového obstarávania a pilotných projektov spoloèného obstarávania,
- pravidiel na zvýenie transparentnosti tátom vlastnených akciových spoloèností,
- transparentnejieho financovania vedy a techniky.
Audit prispel aj k prijatiu zákona o tátnej slube v takej podobe, ktorá umoòuje
napríklad zavedenie etického kódexu tátneho zamestnanca.

2. 2 Úroveò samosprávy
Pri procese decentralizácie verejnej správy sa okrem kompetencií a financií èasto
decentralizuje aj korupcia. Preto je potrebné venova sa rieeniu monej korupcie aj na
úrovni samosprávy. Zatia¾ nebol prijatý iaden komplexný dokument upravujúci protikorupènú politiku na tejto úrovni riadenia vecí verejných.
Viaceré zákony sa nepriamo dotýkajú rieenia/èi nerieenia uvedeného fenoménu na
úrovni samosprávy. Ako príklad uvádzame:
- nedostatoèné systémové postavenie hlavného kontrolóra na úrovni miest a obcí v SR,
èo sa výrazne nezmenilo ani po novele zákona o obecnom zriadení;
- novela ústavy SR neumonila kontrolu financií samospráv prostredníctvom
externej kontroly cez NKÚ SR,
- predstavitelia miest a obcí SR odmietajú návrh zákona o konflikte záujmov,
ktorý reguluje aj úroveò samosprávy.

19

CPHR  Transparency International Slovensko

2. 3 Ïalie súvisiace aktivity
Rieeniu korupcie sa okrem vlády aktívne venujú aj poslanci NR SR a mimovládne
organizácie. Príklady aktivít sú nasledujúce:
m Skupina poslancov NR SR pripravila novú legislatívu upravujúcu konflikt
záujmov verejných èinite¾ov. Pod názvom Aliancia - stop konfliktu záujmov bola
vytvorená aliancia slovenských mimovládnych organizácií na podporu prijatia tejto
legislatívy.14
m V období medzi októbrom 2000 a aprílom 2001 NR SR schválila nové pravidlá
o financovaní politických strán, ktoré zaväzujú tieto strany uverejòova informácie
o vetkých sponzoroch a daroch, pravidlá vytvorené na zvýenie kontroly výdavkov na
vo¾by a povinnos strán zabezpeèi nezávislý audit svojich úètov. Prvýkrát museli
politické strany uvedené správy predklada NR SR do konca marca 2002. Návrh priiel
z dielne poslancov NR SR.
m 1. januára 2002 vstúpila do platnosti novela zákona o verejnom obstarávaní,
ktorú pripravil poslanec Orosz, týkajúca sa aj protikorupèných opatrení. Oproti pôvodnému
návrhu vypadli napr. ustanovenia týkajúce sa konfliktu záujmov.
m V apríli 2002 si médiá vytvorili samoregulaèný orgán na otázky etiky urnalistov.
m Korupcia sa stala politicky diskutovanou témou aj prostredníctvom aktivít
rôznych mimovládnych organizácií. Ako príklad uvádzame niektoré aktivity
Transparency International Slovensko (TIS). TIS pripravila tzv. Privatizaèné informaèné
minimum a poiadala zástupcov vetkých politických strán, aby verejne vyhlásili svoje
rozhodnutie o jeho dodriavaní. V spolupráci s STV bol pripravený cyklus 10 vzdelávacích
programov pod názvom "...a bude svetlo!", pravidelne vydáva mesaèník Pod lupou. TIS
pravidelne pripravuje semináre, konferencie, workshopy, napríklad na témy
financovanie politických strán, lobing, etika a etické kódexy, konflikt záujmov alebo
problematika verejného obstarávania. K uvedeným problematikám TIS zároveò vytvára
expertné pracovné skupiny. TIS organizuje tréningy pre verejný sektor, miestne
mimovládne organizácie, médiá, uèite¾ov. Dôleitá je aj práca s mladými ¾uïmi. TIS
spolupracuje napr. s Baa Junior Achievement (BJA), pre ktorý boli v roku 2001
vypracované uèebné texty. V rámci programov BJA sa realizujú na 130 stredných kolách
projekty, v ktorých uèitelia so tudentmi diskutujú o téme korupcia. Aby stredokolské
projekty nezostali iba na báze dobrovo¾nosti, zaèala sa aj spolupráca so tátnym
pedagogickým ústavom tak, aby sa téma korupcie a transparentnosti dostala do uèebných
osnov stredných kôl. Zároveò sa pripravujú rôzne súae tudentov, napríklad o najlepiu
esej na protikorupènú tému, súae karikatúr a plagátov.

14

Viac na www.konfliktzaujmov.sk
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3. Projekt Protikorupèné minimum
Korupcia na Slovensku dosiahla také rozmery, e je moné ju povaova za systémovú
chybu, ktorá zasahuje vetky sféry fungovania spoloènosti.
Dôvody vysokej miery korupcie na Slovensku je moné rozdeli do troch hlavných
kategórií:
(i) Nedostatok
V nieko¾kých odvetviach je korupcia spôsobená tým, e dopyt prevyuje ponuku.
Vhodnými príkladmi sú zdravotníctvo a kolstvo.
(ii) Nedostatoènos formálnych pravidiel a ich presadzovanie (vynútite¾nos)
Nedostatoèná efektívnos trestného práva a orgánov jeho presadzovania na
Slovensku spôsobuje, e korupcia je aktivitou s nízkym rizikom. Nadmerná byrokracia
a zásahy verejnej správy do hospodárstva spôsobujú, e obèania a právnické osoby
pouívajú korupciu na "kúpenie si" formalít, ktoré potrebujú na bené fungovanie. Ide
napr. o rôzne typy povolení a licencií. Tento problém je zosilòovaný nedostatkom
jasných pravidiel rozde¾ovania takýchto formalít.
(iii) Laxné neformálne pravidlá, tolerancia korupcie
Výskum Svetovej banky, ktorý sa pokúsil o diagnostikovanie korupcie, odha¾uje
vysokú toleranciu korupcie na Slovensku.
Projekt Protikorupèné minimum sa snaí vytvori politickú vô¾u na prijatie a presadenie
relevantných protikorupèných opatrení a informova obèanov o postojoch jednotlivých
politických strán k týmto opatreniam. Cie¾om projektu je presadenie k¾úèových opatrení
prostredníctvom monitorovania práce novej vlády, ale aj parlamentu v kontexte ich
predvolebných s¾ubov. Plnenie s¾ubov bude zverejòované na internetovej stránke
a prostredníctvom tlaèových konferencií. Na záver volebného obdobia bude predloený
kadej politickej strane odpoèet s¾ubov a ich plnení.
Priebeh realizácie projektu a metodológia
Gestor projektu TIS oslovil expertov - hodnotite¾ov, ktorí hodnotili pozitívne
a negatívne opatrenia z h¾adiska vplyvu na korupciu, ako aj opatrenia, ktoré je potrebné
na Slovensku prija. Zoznam expertov je uvedený v závere tejto kapitoly.
O uvedených opatreniach sa diskutovalo na workshope 15. apríla 2002 za úèasti
domácich expertov - hodnotite¾ov, ako aj zahranièných expertov (Jeremy Pope,
Transparency International, János Bertók, OECD, Grazyna Kopinska, Po¾ské zdruenie
mimovládnych organizácií zamerané na monitorovanie predvolebných s¾ubov, majúcich
vplyv na boj proti korupcii)
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Na základe výsledkov workshopu bol zostavený súbor prijatých 20 opatrení, majúcich
pozitívny vplyv na boj proti korupcii, rovnaký poèet opatrení s negatívnym vplyvom
a 29 opatrení, ktoré sú návrhmi na zintenzívnenie a zefektívnenie boja proti korupcii.
Experti v druhom kole prisudzovali váhy jednotlivým opatreniam, èím sa definoval
súbor k¾úèových pozitívnych, negatívnych opatrení a opatrenia, ktoré bude potrebné
prija. Opatrenia boli hodnotené v kále od 1 do 10, prièom èíslo desa vyjadruje
maximálnu hodnotu (buï v pozitívnom alebo negatívnom zmysle). Hodnotením sme
získali odborný názor na dôleitos konkrétneho opatrenia a poradie jednotlivých opatrení.
Týmto spôsobom sa vytvorilo protikorupèné minimum - súbor k¾úèových opatrení, ktoré
je potrebné prija.
Výsledky tohto hodnotenia sú uvedené v 4. èasti tohto materiálu. Protikorupèné
minimum ponúkame politickým stranám na zapracovanie do svojich politických programov.
Za týmto úèelom sa uskutoèní stretnutie s predstavite¾mi politických strán.
Súèasou projektu bude monitoring hlasovania o k¾úèových zákonoch, predkladaných
návrhoch zákonov a analyzovanie volebných programov politických strán.
Úspenos projektu, výsledky monitoringu a stretnutia s predstavite¾mi politických
strán budú prezentované na tlaèovej konferencii v auguste.
Plnenie s¾ubov politických strán bude zverejòované na internetovej stránke
a prostredníctvom tlaèových konferencií.
Na záver volebného obdobia bude predloený kadej politickej strane odpoèet
s¾ubov a ich plnení. Vetky informácie o priebehu tohto projektu a jeho výsledkoch budú
dostupné na webovej stránke www.transparency.sk.
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Zoznam hodnotite¾ov
Do projektu Protikorupèné minimum sa zapojilo celkovo 36 expertov:
MENO

FUNKCIA

ORGANIZÁCIA

JUDr. Milan Banas

Právny manaér

KPMG Slovensko

Miroslav Beblavý, M. Litt.

Výkonný riadite¾

SGI

PhDr. Anna Butaová, CSc.

Vedúca katedry románskych filológií Pedagogická fakulta UK

Mgr. Ondrej Dostál

Riadite¾

Konzervatívny intitút M. R. tefánika

PhDr. Daniela Ïurajková

Metodické centrum mesta Bratislava

Ing. Alica Ïurianová

Redaktorka

Hospodárske noviny

Dipl. Ing. Jozef Hübel

Redaktor/Moderátor

Slovenský rozhlas

Balázs Jarábik

Senior Grants Officer

Freedom House Slovakia

Ing. Eugen Jurzyca

Riadite¾

INEKO

Ing Anton Klíma

Riadite¾ sekcie transformácie a správy majetku Najvyí kontrolný úrad SR

JUDr. Mária Kolaøíková, CSc.

Komerèná právnièka

Zdenko Kováè

Riadite¾ divízie ekonomických èinností Veobecná sociálna poisovòa TATRY, a.s.

Peter Kunder

Redaktor

Denník Pravda

Ing. Miroslav Lisoò

Katedra kriminálnej polície

Akadémia Policajného zboru

Mgr. Jozef Majchrák

Analytik

Intitút pre verejné otázky

Grigorij Mesenikov

Riadite¾

Intitút pre verejné otázky

Doc. PhDr. Erich Mistrík

Katedra etickej a obèianskej výchovy Pedagogická fakulta UK

Mgr. Zuzana Mistríková

Sekretár

Mediálny intitút

PhDr. Izabela Nagyová

Riadite¾ka

Centrum nezávislej urnalistiky

Mgr. Pavel Nechala

Právnik

CPHR - Transparency International Slovensko

Ing. Peter Ondrejka

Riadite¾ odboru hospodárskej politiky Ministerstvo hospodárstva SR

Mgr. Vladimír Piroík

Právnik

Aliancia - Stop konfliktu záujmov

Pplk. JUDr. Vojtech Podhorský

Riadite¾ odboru boja proti korupcii

Prezídium PZ

Anton Popoviè

Dirigent

Mgr. arlota Pufflerová

Správkyòa nadácie/Koordinátorka projektov Nadácia Obèan a demokracia

Ing. O¾ga Reptová

Analytik

B.K.F. komerèná právnická kancelária

M.E.S.A. 10

JUDr. Eduard Sabopál, PhD.

Akadémia Policajného zboru

Mgr. Marietta Senèáková

Právna asitentka vedúceho úradu

Ministerstvo spravodlivosti SR

Ing. Emília Sièáková

Prezidentka
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Mgr. Anna Sýkorová

Generálna riadite¾ka

Baa Junior Achievement Slovensko

Anna Vargová

Redaktorka/Moderátorka

Rádio Twist, a.s.

Ing. Mário Virèík

Vedúci Centrálnej koordinaènej jednotky
boja proti korupcii

Úrad vlády SR

Ján Vittek

Bývalý pracovník

Úrad finanènej polície

JUDr. Ing. Jiøí Vlach, CSc.

Expert pre verejné obstarávanie
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Doc. Ing. Daniela Zemanovièová, CSc. Programová riadite¾ka
JUDr. Dr. Lucia itòanská

Katedra obchodného, finanèného
a hospodárskeho práva
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4. Odporúèania protikorupèných opatrení pre novú vládu
Na základe hodnotenia panelu expertov bolo zostavené poradie opatrení s pozitívnym
a negatívnym efektom na boj proti korupcii ako aj zoznam opatrení, ktoré sa odporúèajú
novej vláde a parlamentu prija.

Súèasný stav - pozitívne opatrenia:
V grafe èíslo 1 sú zoradené pozitívne protikorupèné opatrenia pod¾a ich dôleitosti.
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2. Zaèatie postupnej elektronizácie úradov
a poskytovania informácii na internete
3. Vzdelávacie projekty realizované
mimovládnymi organizáciami
4. Novelizácia Ústavy (v èasti NKÚ SR,
Súdna rada, samospráva)
5. Realizácia auditu ústredných orgánov
tátnej správy
6. Novelizácia Trestného poriadku
a Trestného zákona
7. Realizácia privatizácie (zmenovanie vplyvu
tátu a èiastoèné zavádzanie prvkov transparentnosti)
8. Zverejnenie databázy èerpania prostriedkov
predvstupovej pomoci na internetovej stránke

11.
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13. 14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

9. Zmeny v oblasti verejného obstarávania
10. Realizácia niektorých zmien v súdnictve
11. Zavedenie rozhodcovského konania
12. Zriadenie intitútu ombudsmana
13. Zruenie tátnych fondov
14. Prijatie Národného programu boja proti korupcii
ako východiska protikorupènej politiky
15. Prijatie zákona o tátnej slube
16. Vypracovanie tátnej licenènej politiky
17. Prijatie a implementácia zákona o ochrane
utajovaných skutoèností
18. Vytvorenie legislatívneho intitucionálneho
rámca pre reformu verejnej správy
19. Prijatie zákona o verejnej slube
20. Zmeny vo financovaní politických strán
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Nasledujúcich 10 opatrení získalo najväèiu podporu expertov za svoj pozitívny
príspevok v boji proti korupcii:
Prijatie zákona o slobodnom prístupe k informáciám
Zákon o slobodnom prístupe k informáciám sa po roku a pol svojej úèinnosti ukazuje
ako jeden z najefektívnejích protikorupèných nástrojov prijatých v poslednom období.
Vznikol na základe aktivít a tlaku mimovládnych organizácií, ktoré pripravili aj návrh
jeho znenia. Vychádza z princípu èo nie je tajné, je verejné. Zákon kladie dôraz na èo
najirí rozsah subjektov, ktoré spadajú pod jeho pôsobnos, a na èo najväèí objem
informácií, ktoré takéto subjekty musia jeho reimom sprístupòova. Informácie sa
poskytujú v relatívne krátkych lehotách a odmietnu mono iba údaje týkajúce sa utajovaných
skutoèností, obchodného, daòového, bankového tajomstva, osobných údajov a pod.
Na základe informaèného zákona sa v poslednom období diskutovalo o viacerých
dôleitých otázkach spájaných s korupciou, ktoré sa týkajú najmä neefektívneho
narábania s verejným majetkom (dotácie, licencie, platy a pod.). Zákon má pozitívny
vplyv aj na elektronizáciu úradov, pretoe tlakom na tzv. aktívne zverejòovanie niektorých
informácií spôsobil (najmä na úrovni samosprávy) doslova "boom internetizácie".
Mimovládne organizácie monitorujú implementáciu zákona (napr. na www.infozakon.sk
sú dostupné relevantné informácie).
Zaèatie postupnej elektronizácie úradov a poskytovania informácií na internete
Vyuívanie modernej techniky a internetu tátnymi orgánmi nie je prospené iba pre
obèana, ale znamená z dlhodobého h¾adiska aj úsporu nákladov, odbremenenie úradníkov
a spreh¾adnenie niektorých operácií. Prvým ve¾kým projektom tátnej správy v oblasti
internetu sa stalo spustenie obchodného registra na internete (www.orsr.sk). Oficiálne
bol spustený 1. januára 2001 a hoci výpis z internetového registra nie je právne relevantný,
prináa rýchlu informáciu o konkrétnej obchodnej spoloènosti a pomocou vyh¾adávania
umoòuje zisti vzájomné majetkové previazanie. Na základe zákona o slobodnom
prístupe k informáciám sa podstatne rozíril poèet stránok tátnych orgánov a orgánov
samosprávy. Novými projektmi v oblasti aktívneho sprístupòovania informácií sú stránky
www.vs.sk, www.zrsr.sk, www.mesto.sk a iné. Tieto stránky vak majú ete viacero
nedostatkov od neaktuálnosti a po technické problémy. Obèania zatia¾ nemôu cez
internet vykonáva nijaké administratívne èi formálno-právne úkony, prvým krokom
v tejto oblasti bolo schválenie zákona o elektronickom podpise. Treba vak doda, e na
mnohých úradoch je stále nedostatok kvalitného technického vybavenia.
Vzdelávacie projekty realizované mimovládnymi organizáciami
Transparency International Slovensko (TIS) ako prvá organizácia v SR organizuje
tréningy pre verejnú správu, tátnu správu a samosprávu, pre miestne mimovládne
organizácie, médiá, uèite¾ov v oblasti protikorupèných nástrojov. Cie¾om je poskytova
isté penzum informácií o estnástich protikorupèných nástrojoch tak, aby sa ¾udia
nauèili, ako budova systém, v ktorom je minimálny priestor pre korupciu. Lektormi sú
viac ako 20 experti z rôznych oblastí, boli spracované uèebné texty. V oblasti vzdelávania
sa TIS spolupracuje napríklad s Baa Junior Achievement, pre ktorý boli v roku 2001
vypracované uèebné texty. Teraz v rámci ich programov beia na 130 stredných kolách
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projekty, v ktorých uèitelia so tudentmi diskutujú o téme korupcia. Aby stredokolské
projekty nezostali iba na báze dobrovo¾nosti, TIS spolupracuje so tátnym pedagogickým
ústavom tak, aby sa téma korupcie a transparentnosti dostala do uèebných osnov stredných
kôl. V súèasnosti prebiehajú prvé tréningy uèite¾ov, boli vypracované uèebné texty
a piloty sú realizované na 17 stredných kolách.
Novelizácia Ústavy SR (v èasti NKÚ SR, Súdna rada, samospráva)
Rozsiahla novela Ústavy SR, ktorá bola parlamentom schválená 23. februára 2001,
priniesla viacero progresívnych opatrení, ktoré môu ma vplyv na obmedzenie korupcie
v Slovenskej republike. Medzi takéto opatrenia patrí posilnenie právomoci Najvyieho
kontrolného úradu SR (NKÚ). NKÚ môe okrem vlády, ministerstiev a orgánov tátnej
správy kontrolova FNM, obce, vyie územné celky, tátne úèelové fondy, verejnoprávne intitúcie a tie právnické osoby, ktoré si zriadili obce a vyie územné celky,
právnické osoby s majetkovou úèasou tátu a fyzické a právnické osoby, ktoré hospodária
alebo nakladajú so tátnym majetkom. NKÚ kontroluje aj nakladanie s majetkom
poskytnutým na rozvojové programy zo zahranièia (napr. EÚ). Novela tie umonila
vznik Súdnej rady, ktorá bude môc predklada prezidentovi návrhy na vymenovanie
sudcov, rozhodova o pridelení a preloení sudcov a rovnako i rozhodova o prípadnom
konflikte záujmov sudcu. Prijatá novela Ústavy vytvorila ústavné podmienky na fungovanie
dvojstupòovej samosprávy. Presunom kompetencií na samosprávu by sa mala zvýi
osobná zodpovednos verejného èinite¾a za konkrétne kroky.
Realizácia auditu ústredných orgánov tátnej správy
Audit súladu èinností a financovania ústredných orgánov tátnej správy (ÚOS)
a organizácií v ich pôsobnosti bol vypracovaný s cie¾om vytvori modernú administratívu.
Odporúèania auditu sa týkali okolo 170 subjektov s pribline 40.000 zamestnancami.
Okrem ekonomických opatrení, ktoré majú vplyv na výkon tátnej správy, priniesol
audit i niektoré konkrétne rieenia transparentnosti èinnosti ÚOS a organizácií v ich
pôsobnosti. Jedným z navrhovaných a realizovaných opatrení bolo zavedenie povinnosti
ministerstvám a orgánom ústrednej tátnej správy zverejòova výroèné správy vetkých
podriadených rozpoètových a príspevkových organizácií. Kvalita správ sa líila od struèného
obsahu a k podrobne prepracovaným výroèným správam. Vo väzbe na výroèné správy
sa organizovali verejné híringy. Medzi ministerstvami a podriadenými tátnymi
organizáciami sa povinne uzatvárajú verejne prístupné kontrakty o ich èinnosti. Audit
priniesol výrazné zmeny v koneènej verzii zákonov o tátnej a verejnej slube najmä
zavedením etického kódexu, miest osobitnej finanènej alebo rozhodovacej právomoci
a otvorením konkurzov na riadiace miesta v tátnej slube (pozri bod 6), ako aj zavedením
povinnosti konkurzov na riadiace miesta vo verejnej slube. Na základe auditu sa prijali
záväzné stanovy tátom vlastnených akciových spoloèností zvyujúce ich transparentnos,
prièom k 30. 6. 2002 musia by implementované do praxe. Proces pripomienkovania
zákonov a iných vládnych dokumentov sa otvoril aj pre verejnos a presunul na internet.
Novelizácia Trestného poriadku a Trestného zákona
Trestný poriadok a Trestný zákon vytvárajú základný predpoklad na represívnu zloku
boja proti korupcii. Poh¾ad na vyuitie trestného práva sa menil. Poèas minulej vlády
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(1995 - 1998) bol zruený trestný èin podplácania, èo malo prispie k zvýeniu odha¾ovania
korupcie. Takýto efekt sa nedostavil, preto zákonom è. 10/1999 Z. z. bol novelizovaný
Trestný zákon a opätovne zavedená trestnos podplácania. Zákon è. 183/1999 Z. z.
(s platnosou od 1. septembra 1999) zaviedol aj ostatné skutkové podstaty týkajúce sa
poskytovania a prijímania úplatkov a vytvoril predpoklady na zavedenie intitútu agenta.
Zavedenie tohto intitútu umonila novela Trestného poriadku è. 272/1999 Z. z..
Agentom sa môe sta i osoba ustanovená Ministerstvom vnútra SR, a nie ako dovtedy
výluène prísluník Policajného zboru. Poslednou zmenou v oblasti trestných èinov
korupcie bolo zvýenie trestných sadzieb za tieto trestné èiny tak, e za trestný èin
prijímania úplatku alebo inej nenáleitej výhody mono udeli pri základnej skutkovej
podstate a 3 roky odòatia slobody a pri trestnom èine podplácania a 2 roky.
Realizácia privatizácie
Hodnotenie privatizácie na Slovensku v kontexte korupcie má dve dimenzie. Jednou
z nich je spôsob jej realizácie, kde aj napriek pretrvávajúcim problémom súvisiacich
so stále nedostatoènou transparentnosou - poskytovaním informácií o celkovom procese
privatizácie - dolo oproti rokom 1994 -1998 k pozitívnemu posunu. Väèina privatizaèných
projektov bola realizovaná prostredníctvom otvorených tendrov v spolupráci s privatizaènými
poradcami, v prípade ktorých mnohokrát ilo o renomované zahranièné firmy, vybrané
v medzinárodných tendroch. Druhou dimenziou je samotná privatizácia, ktorá vedie
k zúeniu priestoru pre korupciu. Dolo k privatizácii viacerých finanèných intitúcií
(SLSP, VÚB, IRB). Skutoènos, e najväèie slovenské banky preli do vlastníctva
súkromných firiem, zníila riziko tlakov rôznych politických a záujmových skupín na
ich fungovanie. Zároveò bola realizovaná aj privatizácia niektorých prirodzených
monopolov (SPP, Transpetrol), ktorá má za následok odpolitizovanie riadenia týchto
podnikov, a tým aj zúenie moností pre korupèné správanie.
Zverejnenie databázy èerpania prostriedkov predvstupovej pomoci
na internetovej stránke: www.vlada.gov.sk/cerpanie
Dòa 8. 3. 2002 bol oficiálne spustený informaèný systém pre verejnos s údajmi o èerpaní
zdrojov EÚ. Za úèelom zvýenia transparentnosti fungovania a pouívania prostriedkov
programu predvstupovej pomoci Európskej únie, ktorá sa na Slovensku realizuje
prostredníctvom programov PHARE, ISPA, SAPARD, cezhraniènej spolupráce
a komunitárnych programov, je irokej verejnosti predloená databáza projektov zahraniènej
pomoci na internetovej stránke. Súèasou monitorovacieho systému je aj Informaèný
systém na riadenie projektov a monitorovanie implementácie, do ktorého je moné vstúpi
na elektronickej adrese "Informaèný systém pre riadenie projektov a monitorovanie
implementácie".
Údaje o èerpaniach predvstupovej pomoci za jednotlivé roky sa nachádzajú v èasti
"Finanèné memorandá". Údaje vak stále neumoòujú dostatoènú verejnú kontrolu. Èas
"Bilaterálne dohody" poskytuje kompletný preh¾ad o bilaterálnych dohodách, vrátane
ich úplného znenia. Neposkytuje vak informácie v takom èlenení a rozsahu, ktorý by
umoòoval kontrolu ich prípadného zneuitia a monej korupcie.
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Zmeny v oblasti verejného obstarávania
Novela zákona o verejnom obstarávaní z novembra roku 2001 priniesla viacero
pozitívnych zmien. Medzi najvýraznejie patrí rozírenie osobnej pôsobnosti tohto
zákona aj na tátne monopoly, resp. monopoly s úèasou tátu. Ïalej zákon upravuje
tzv. podprahové obstarávanie, keïe doteraz viac ako 80 % verejných obstarávaní bolo
realizovaných mimo pravidiel, ktoré upravuje zákon o verejnom obstarávaní. To umoòovalo
korupciu pri nakladaní s verejnými prostriedkami. V neposlednom rade sa zvyuje
transparentnos, keï sa uchádzaèom umoòuje zúèastni sa na otváraní obálok a na
zverejnení základných informácií o ponukách. Zároveò sa upravuje zaslanie zápisnice
z otvárania obálok uchádzaèom. Novela nadobudla úèinnos 1. januára 2002.
V pilotných projektoch pre Spoloèné obstarávanie viacerých obstarávate¾ov sa po
prvýkrát uzatvárali dohody o transparentnosti ako povinná súèas súaných podkladov.
Realizácia niektorých zmien v súdnictve
Napriek pretrvávajúcemu vysokému percentu nedôvery obèanov voèi nezávislosti,
nestrannosti a nekorupènosti súdov, v poslednom období bolo uskutoènených nieko¾ko
koncepèných intitucionálnych zmien, smerujúcich k posilneniu oddelenia súdnej moci
od moci zákonodarnej a výkonnej. Realizovalo sa i viacero konkrétnych projektov,
ktoré odtartovali masívnu verejnú diskusiu o korupcii v súdnictve. Medzi najdôleitejie
zmeny mono povaova prijatie novely Ústavy SR, ktorá ustanovila tzv. Súdnu radu
SR. Následne bol prijatý zákon o súdnej rade. Súdna rada je samosprávny orgán so
irokými kompetenciami vo vzahu k navrhovaniu sudcov, vo¾be a odvolávaniu
disciplinárnych senátov, vyjadrovaniu sa k rozpoètu súdov a pod. Novela Ústavy SR
zároveò odstránila intitút tzv. "tvorroèných sudcov" a kompetenciu ustanovova
do funkcie sudcov odòala parlamentu a presunula ju na prezidenta SR, ktorý sudcov
vymenúva doivotne po konzultácii so Súdnou radou SR. Inými koncepènými príspevkami
do intitucionálneho dobudovania súdnictva bolo schválenie tzv. sudcovského kódexu
(zákon o súdoch a sudcoch), zákona o Súdnej rade SR, èi záväzku ministerstva
spravodlivosti posilni technické vybavenie súdov. Z projektov, ktoré otvorili diskusiu
o problematike korupcie na súdoch, treba spomenú napr. prieskum, ktorý zrealizovala
na svojom súde predsedníèka okresného súdu v Banskej Bystrici Jana Dubovcová a tie
úspený vajèiarsky projekt Súdny manament zrealizovaný na tom istom súde, ktorého
výsledkom bolo zavedenie poèítaèovej techniky do systému prijímania, pride¾ovania
a celkovej správy súdnych podaní a tie skrátenie a zvýenie transparentnosti jednotlivých
tádií súdneho konania.
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Súèasný stav - negatívne opatrenia:
V grafe èíslo 2 sú zoradené opatrenia od najviac negatívne hodnotených po menej
negatívne.
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11. Nefunkènos katastra nehnute¾ností
v niektorých okresoch
12. Málo transparentné financovanie
politických strán
13. Nízka transparentnos pri rieení zlých úverov
(presun na Slovenskú konsolidaènú, a.s.)
14. Problémy v oblasti verejného obstarávania
a privatizácie
15. Nedostatoèné plnenie úloh stanovených
v Národnom programe boja proti korupcii
16. Stále neukonèené rekodifikaèné práce
Trestného poriadku a Trestného zákona
17. Netransparentnos prijímacieho konania
na niektorých vysokých a stredných kolách
18. Nevyhovujúce ustanovenia
správneho poriadku
19. Neexistencia etických kódexov
a etickej infratruktúry pre zamestnancov
vo verejnom sektore
20. Nedostatoèná úprava zodpovednosti tátu
za kodu

1. Narastanie administratívneho aparátu v tátnej
správe a problém "nevidite¾nej byrokracie",
pretrvávajúce politické nominácie v tátnej
správe a samospráve
2. Nefunkèný ústavný zákon o konflikte záujmov
z roku 1995
3. Nefunkènos a korupcia v súdnictve
4. Nesystémovos a netransparentnos
pride¾ovania licencií a dotácií
5. Nedostatoèná kontrola hospodárenia tátnych
akciových spoloèností
6. Korupcia v polícii
7. Nedostatoèná kontrola v rámci samosprávy
(právomoci a postavenie hlavného kontrolóra
a obmedzená právomoc NKÚ SR)
8. Korupcia v zdravotníctve súvisiaca
s nerealizáciou reformy zdravotníctva
9. Vo¾nos v rozhodovaní a netransparentnos
pri poskytovaní tátnej pomoci, podpore investícií
10. Netransparentné nakladanie s predvstupovou
pomocou EÚ
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Nasledujúcich 10 opatrení hodnotili experti ako najviac negatívne z h¾adiska boja
proti korupcií:
Narastanie administratívneho aparátu a "nevidite¾nej byrokracie",
pretrvávajúce politické nominácie v tátnej správe a samospráve
Narastanie administratívy predstavuje potenciálne riziko korupcie. V poslednom
období vzniklo v SR nieko¾ko nových ústredných orgánov tátnej správy a regulaèných
úradov, ale ich vznik nie je sprevádzaný dostatoènými úspornými opatreniami v rámci
existujúcich ministerstiev a ostatných ÚOS. Navye, identický proces mono v posledných
rokoch sledova aj na úrovni miestnej tátnej správy. Návrhy a odporúèania, formulované
na rieenie tohto stavu v dokumentoch Audit, Stratégia reformy verejnej správy
a Koncepcia decentralizácie a modernizácie verejnej správy, zostali do ve¾kej miery
nevyuité. Politické strany súèasnej vládnej koalície pred vo¾bami v roku 1998 kritizovali
predchádzajúcu vládu, e za jej pôsobenia si politické strany "rozdelili tát" a po
najniích úradníkov v okresoch èasto bez oh¾adu na odbornos. Podobný model
obsadzovania miest v tátnej správe vak zvolili aj súèasné vládne strany. Politicky boli
obsadzované aj funkcie v predstavenstvách, dozorných radách a manaérske miesta
v podnikoch s úèasou tátu. Práve politické obsadzovanie pozícií v tátnych firmách
a podnikoch s majetkovou úèasou tátu bolo v tomto volebnom období jednou z príèin
viacerých nejasností a podozrení zo zneuívania zverených právomocí a korupcie.
Princíp politických nominácií nefungoval len pri obsadzovaní pozícií v tátnej správe
a tátnych firmách, ale prenáal sa aj na samosprávu. Dôkazom toho sú napríklad dohody
politických strán v niektorých regiónoch uzavreté pred vo¾bami do krajských samospráv,
na základe ktorých boli rozde¾ované úradnícke miesta v orgánoch VÚC. Ïalím príkladom
je snaha politicky ovplyvni výber predsedu a podpredsedu Úradu pre tátnu slubu.
Nefunkèný ústavný zákon o konflikte záujmov z roku 1995
Najdôleitejím právnym predpisom upravujúcim konflikt záujmov je ústavný zákon
è. 119/1995 Z. z. o zamedzení rozporu záujmov pri výkone funkcií ústavných èinite¾ov
a vyích tátnych funkcionárov (tzv. zákon o konflikte záujmov). Napriek takmer
sedemroènej úèinnosti tohto ústavného zákona sa do dneného dòa ani raz nezaèalo
konanie o rozpore jednotlivých záujmov. Medzi hlavné nedostatky súèasne platného
ústavného zákona mono zaradi to, e pod jeho pôsobnos nespadá dostatoène iroký
okruh tátnych funkcionárov. Nevzahuje sa napr. na prednostov okresných a krajských
úradov, poslancov a starostov obcí, poslancov a predsedov vyích územných celkov,
riadite¾ov tátnych podnikov a podobne. Ïalej sem patrí neexistencia povinnosti
zverejòova majetkové priznania. Obèania sa o majetkových pomeroch politika dozvedia
iba vtedy, ak takéto informácie funkcionár dobrovo¾ne sprístupní. A predovetkým,
nedostatkom je konanie vo veciach rozporu osobného záujmu s verejným záujmom,
ktoré je mimoriadne zloité a príli zdåhavé.
Nefunkènos a korupcia v súdnictve
Napriek istým zmenám v súdnictve (novela Ústavy SR, etický kódex, zákon o Súdnej
rade SR, projekt "Súdny manament", anketa o korupcii na súdoch atï.), viaceré zásadné
deformácie sa neupravili, prípadne sa ete zhorujú. V prvom rade ide o problematiku
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tzv. súdnych prieahov. Jednotlivé súdne konania (civilné aj trestné) trvajú pod¾a tatistík
ministerstva spravodlivosti stále dlhie, èo na jednej strane objektívne súvisí s enormným
nárastom agendy v posledných rokoch, na strane druhej vak vyvolá mohutný tlak na
stimulovanie korupcie. Sanosti na prieahy tvoria aj dominantnú èas podaní proti
Slovenskej republike na Európsky súd pre ¾udské práva v trasburgu. V minulom roku
prijatá novela obèianskeho súdneho poriadku a aj pripravovaná (a mekajúca) novela
trestného poriadku zatia¾ nepriniesli iaduci efekt. Inou premárnenou ancou, ktorá
mohla ma pozitívny efekt na rýchlejie a kvalitnejie súdne rozhodnutia, bolo upustenie
od tzv. racionalizácie súdnych obvodov, teda zruenia viacerých malých okresných
súdov a vytvorenie tyroch kompetenène a technicky dostatoène vybavených krajských
súdov. Takéto opatrenie mohlo ma za následok menej odvolávaní sa proti prvostupòovým
rozsudkom, a teda i meniu zaaenos súdov. Za systémovú chybu mono povaova
aj fakt, e tátny rozpoèet na tento rok nepamätal na samostatnú rozpoètovú kapitolu pre
novozriadenú Súdnu radu SR, ktorá bude musie a do konca roka finanène závisie
od príspevkov zo strany výkonnej moci (ministerstva spravodlivosti), èo bezpochyby nie
je krok k posilneniu nezávislosti súdnej moci. Nerieila sa ani korupcia v samotnom
sudcovskom stave.
Nesystémovos a netransparentnos pride¾ovania licencií a dotácií
Legislatívna úprava v oblasti licencií je nekoordinovaná a nejednotná. V podobných
licenèných obmedzeniach sa uplatòujú rôzne postupy ude¾ovania. Nesystémovos
sa prejavuje aj v právnej úprave jednotlivých licencií, ktoré sú èasto upravované príli
mnohými právnymi normami. Mnohé licencie sú v súèasnosti nenárokovate¾né a predvídate¾nos výsledku licenèného konania je nedostatoèná. Súèasný stav predstavuje
výrazný potenciál pre korupciu, èo potvrdzujú aj viaceré prieskumy. Pri pride¾ovaní
licencií, dotácií sa zaèalo verejne diskutova o konflikte záujmov tých, ktorí v týchto
procesoch rozhodujú. Problémový je aj prístup k informáciám, spojený jednak s procesom
pride¾ovania dotácií alebo licencií, ako aj to, kto sa stal recipientom licencií a dotácií
a za akých podmienok. Náklady na poskytovanie dotácií a subvencií nesú vetci daòoví
poplatníci, prièom výka dotácií dosahuje vysoké èiastky. Preto je monos verejnej
kontroly opodstatnená. Transparentnos je nevyhnutná z poh¾adu tátneho aj súkromného
sektora na identifikovanie tých, ktorí z dotácií profitujú, výhod a nákladov týchto
programov.
Nedostatoèná kontrola hospodárenia tátnych akciových spoloèností
Hospodárenie tátnych akciových spoloèností je neefektívne: príkladom sú problémy
v oblasti nakladania s majetkom - viaceré kauzy, ako napr. kauza byty v SPP a SR,
zmeniek v SPP, energetických závodoch a SR - ako aj nízka transparentnos hospodárenia
týchto subjektov. Jednou z príèin je nedostatoèná kontrola tátnych akciových spoloèností,
keï sa predstavitelia ich správnych alebo kontrolných orgánov dostávajú do rozporu
osobného a verejného záujmu. Èasto dochádza k prevodom majetku na blízkych príbuzných.
Jednou z najviac medializovaných káuz bolo hospodárenie akciovej spoloènosti
SNAZIR a následne i jej nástupcu spoloènosti SARIO.
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Korupcia v polícii
Viaceré prieskumy potvrdzujú, e korupcia v polícii je rozírená a dokonca narastá,
obèania nedôverujú policajtom, a nie sú preto ochotní oznámi trestné èiny korupcie.
Nasvedèujú o tom aj viaceré medializované kauzy. Ukázalo sa, e vo vnútri polície
neexistujú dostatoèné mechanizmy na ochranu tých, ktorí takého korupèné správanie
oznámia. Preto je potrebné zásadne sa vyrovna s týmto fenoménom v radoch polície.
Nedostatoèná kontrola v rámci samosprávy (právomoci a postavenie hlavného
kontrolóra a obmedzená právomoc NKÚ SR)
Hospodárenie miest a obcí s ich vlastnými príjmami je oprávnený kontrolova hlavný
kontrolór obce. Vznik a kreovanie funkcie hlavného kontrolóra nemá v zmysle zákona
o obecnom zriadení obligatórnu povahu a je teda na vôli obecného zastupite¾stva,
èi funkciu hlavného kontrolóra zriadi alebo nie. Právne nie je dorieený spôsob výberu
kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra obce, subjekt, ktorý kandidáta navrhuje,
spôsob jeho vo¾by, kvalifikaèné a ani iné nevyhnutné predpoklady. Jeho súèasné postavenie
je také, e je volený obecným zastupite¾stvom a je v pracovnoprávnom vzahu k obci.
Znaènú pozornos si zasluhujú hlavne vzdelanie a prax kandidáta na túto funkciu. Jeho
plat závisí od politicky zostaveného obecného zastupite¾stva. Vznik tejto funkcie,
postavenie a náplò práce hlavného kontrolóra obce upravuje citovaný zákon o obecnom
zriadení bez bliej pecifikácie postavenia kontroly a tie postupov výkonu a nakladania
s výstupmi kontroly, èo umoòuje vytvára rôzne prístupy k postaveniu a hodnoteniu
práce kontroly v podmienkach samosprávy. Z uvedeného vyplýva, e systém kontroly
v územnej samospráve nemá potrebný organizaèno-právny ani metodický predpis.
Prijatím nariadenia obce buï uplatòujú zákon è. 10/1996 Z. z. o kontrole v tátnej správe
a následne pod¾a neho postupujú, alebo prijmú VZN o kontrole a upravia komplexne
kontrolný proces v obci. Uvedený stav spôsobuje nejednotnos úpravy a sauje
interpretáciu výsledkov kontroly. Základné oprávnenia a postupy by bolo vhodné upravi
v zákone. Najvyí kontrolný úrad môe kontrolova nakladanie s prostriedkami samosprávy, ktoré dostane zo tátneho rozpoètu. Súèasné znenie Ústavy nedovo¾uje kontrolu
vetkých prostriedkov samosprávy, èo mono povaova za nedostatok v kontrole
samosprávy.
Korupcia v zdravotníctve súvisiaca s nerealizáciou reformy zdravotníctva
Zdravotníctvo patrí k oblastiam, v ktorých je korupcia vnímaná ako najrozírenejia.
Základným predpokladom zníenia korupcie v zdravotníctve je realizácia systémovej
reformy. V tomto volebnom období reforma zdravotníctva výraznejie nepokroèila.
Neboli vypracované zásadné legislatívne návrhy a nedolo ani k zmene prístupu
v poskytovaní zdravotníckych sluieb. Z tohto dôvodu pretrváva v zdravotníctve stav,
v ktorom absentujú základné trhové princípy a existuje vysoká miera regulácií, ktoré
stimulujú korupciu. Vo vzahu lekár - pacient to vedie k znaènému úplatkárstvu, kde si
pacient úplatkom vynucuje pozornos a nadtandardný prístup lekára. Absencia reformy
vak vedie nielen k deformáciám vo vzahu lekárov a pacientov, ale aj k netransparentnosti
a korupcii medzi jednotlivými aktérmi zdravotníckeho trhu (zdravotné poisovne, lekárne,
farmaceutické spoloènosti a výrobcovia zdravotníckej techniky). Napr. lieková politika
prakticky kadoroène znamená tender na pribline 15 mld. Sk. Pritom uvedený proces
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je nedostatoène transparentný, nedostatoène sú zverejòované informácie o procese
rozhodovania pri tátnej liekovej politike a nedostatoène je rieený aj moný konflikt
záujmov, èi u rozhodovacej komisie, ako aj lekárov, ktorí predpisujú lieky príslunej
farmaceutickej firmy, ktorá im ponúka rôzne "benefity", ako sú napr. atraktívne zahranièné
cesty. Vytvára priestor pre tzv. ve¾kú korupciu v zdravotníctve.
Vo¾nos v rozhodovaní a netransparentnos pri poskytovaní tátnej pomoci
podpore investícií
Slovenská republika prijala v posledných rokoch nieko¾ko zásadných opatrení,
ktorých cie¾om je stimulova prílev zahranièných investícií. Intitucionálne kroky,
na základe ktorých sa tak má sta, vak nemono povaova za dostatoène transparentné.
V prvom rade ide o fungovanie Úradu pre tátnu pomoc SR, zriadeného zákonom o tátnej
pomoci, ktorý má právomoc rozhodova ve¾mi nejasným mechanizmom o poskytnutí
významných foriem tátnej pomoci, ako sú napr. dotácie, príspevky, úhrady èasti úveru
podnikate¾ovi, prevzatia tátnej alebo bankovej záruky, poskytnutie ú¾avy na dani a tie
ú¾avy alebo úplného odpustenia penále, pokuty èi úroku. Iným problémom je napr.
zákon o niektorých opatreniach, týkajúcich sa prípravy významných investícií, ktorý
upravuje zjednoduenie usporiadania vlastníckych vzahov, zrýchlený prevod vlastníctva
tátnych pozemkov, a teda nepriamo, ale poskytuje výhody pre stavby so statusom
tzv. "významných investícií". Robí sa tak na základe ve¾mi vágnych ustanovení zákona,
pod¾a ktorých o tom, èi ide o významnú investíciu, rozhoduje vláda, ak ide o investíciu
vyiu ako 1 mld Sk, plánovaný objem výroby alebo zamestnanosti je "národohospodársky
významný" a zároveò je jej uskutoènenie pod¾a názoru kabinetu "vo verejnom záujme".
Ïalím príkladom je poskytnutie návratnej finanènej výpomoci, teda tátneho úveru,
mestu Koice.
Netransparentné nakladanie s predvstupovou pomocou EÚ
Pri nakladaní s predvstupovou pomocou EÚ sa vyskytlo viacero nedostatkov súvisiacich
s transparentnosou. Do mnohých programov financovaných EÚ boli vo viacerých
fázach zainteresované súkromné firmy, ktorých výber nebol dostatoène transparentný,
a na verejnos sa o týchto výberových konaniach dostávalo len ve¾mi málo informácií.
Na moné zneuívanie predvstupovej pomoci dlhodobo upozoròovali médiá aj mimovládne organizácie. V roku 2001 sa objavili podozrenia, e riadite¾ odboru zahraniènej
pomoci na Úrade vlády SR sa podie¾al na manipulovaní tendrov na realizáciu projektov
platených z prostriedkov EÚ. V reakcii na túto kauzu rozhodol rozpoètový výbor
Európskeho parlamentu o doèasnom pozastavení èasti predvstupovej pomoci pre
Slovensko z programov PHARE a ISPA. Kontrola NKÚ SR zistila mnohé závané
nedostatky v tejto oblasti. Napr. NKÚ SR potvrdil, e neexistoval predpis, ktorý by
upravoval, ako sa má postupova pri vyuívaní prostriedkov z EÚ a ïalej kontatoval,
e o monostiach a podmienkach získania peòazí z predvstupových fondov neboli obèania
dostatoène informovaní a celý proces nikto nekontroloval.

Navrhované opatrenia:
V grafe èíslo 3 sú zoradené opatrenia, ktoré boli expertmi hodnotené ako najdôleitejie.
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17. Legalizova príplatky za poskytnutie
nadtandardných sluieb zo strany verejnej správy
a garantova ich vykonanie
18. Zriadi peciálneho prokurátora na boj s korupciou
19. Zavies výuèbu boja proti korupcii, obèianskej
participácie, transparentnosti do osnov
na základných a stredných kolách
20. Zverejòova relevantné rozhodnutia a ich
odôvodnenia na internete (napr. rozhodnutia
o námietkach ÚVO, ÚP, PÚ SR,
regulaèných úradov, atï.)
21. Stransparentni verejné obstarávanie a predaj
majetku a zavádza protikorupèné opatrenia
22. Sprísni zodpovednos tátu za kody
23. Zverejòova meritórne rozhodnutia súdu
na internete
24. Uskutoèni reformy v kolstve,
riei korupène citlivé oblasti
25. Zavies intitút "wisteleblowing"chránené informovanie o nekalých praktikách
26. Vypracova a implementova etické kódexy
pre pracovníkov vo verejnom sektore
27. Prija zákon o vstupe verejnosti
do legislatívneho procesu
28. Zavies trestnú zodpovednos
právnických osôb
29. Zavies intitút preukazovania pôvodu
nadobudnutého majetku

1. Prija prísny a vynútite¾ný zákon o konflikte záujmov
2. Zvýi kriteriálnos a transparentnos licencií,
subvencií, dotácií, garancií a pod.
3. Obmedzova zásahy tátu do ekonomiky (tátna
pomoc, dotácie, subvencie, garancie, licencie
a pod.) a zvýi kriteriálnos a transparentnos
pri ich poskytovaní
4. Rozíri projekt súdny manament na vetky súdy
5. Odstraòova súdne prieahy a duplicity
6. Zásadne riei korupciu v polícii,
na prokuratúre a súdoch
7. Posilni kontrolu samosprávy
8. Zefektívni prácu na súdoch
9. Sfunkèni kontrolný systém verejnej správy
10. Zverejòova podrobné informácie
o èerpaní predvstupových prostriedkov
11. Zjednodui správne konanie
12. Zefektívni katastre nehnute¾ností
13. Zefektívni kontrolu tátnych podnikov
a tátnych akciových spoloèností a poskytova
informácie o ich hospodárení
14. Uskutoèni potrebné reformy v zdravotníctve
a prija protikorupèné opatrenia
15. Zvyova transparentnos financovania
politických strán
16. Vytvori spoloèný pecializovaný tím
na boj proti korupcii zloený z pracovníkov polície,
prokuratúry a justície
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Skupina expertov sa zhodla na týchto 15-tich opatreniach, ktoré mono nazva
"Protikorupèné minimum", t.j. súbor najpotrebnejích a najúèinnejích opatrení
v boji proti korupcii. Nasledujúce opatrenia by sa mali sta kostrou boja proti korupcii
nielen novej vlády, ale aj parlamentu. Predstavujú názor odbornej verejnosti rôznych
druhov profesií a odzrkad¾ujú akútne potreby naej spoloènosti.
Prija prísny a vynútite¾ný zákon o konflikte záujmov
Návrh nového ústavného zákona o konflikte záujmov z dielne pracovnej skupiny
poslancov NR SR vytvára komplexnú úpravu pre vetky tri zloky moci a zároveò
stanovuje aj spoloèné základné princípy. Na návrh nadväzujú dva vykonávacie zákony,
ktoré túto problematiku upravia podrobnejie na úrovni verejných èinite¾ov a funkcionárov
samosprávy. Predloený návrh riei nedostatky súèasného ústavného zákona, roziruje
osobnú pôsobnos a predovetkým zjednoduuje konanie o rozpore záujmu.
Mimovládne organizácie zdruené v Aliancii - Stop konfliktu záujmov vypracovali
pozmeòujúce návrhy, ktorých súèasou je i monos uloi finanènú pokutu a tzv.
postzamestnanecké obmedzenia, t.j. èasovo obmedzený zákaz urèitých èinností spolu
s povinnosou zverejòova majetkové priznania i po opustení verejnej funkcie.
Zvýi kriteriálnos a transparentnos v ude¾ovaní licencií, subvencií,
dotácií, garancií a pod.
Vláda vypracovala návrh tátnej licenènej politiky, ktorý je potrebné implementova.
Podobne je potrebné postupova v oblasti dotácií, subvencií, garancií a tátnej pomoci.
Zvyovanie úrovne transparentnosti je v tejto oblasti nevyhnutné (vrátane zverejòovania
príjemcov licencií, subvencií, dotácií, garancií).
Obmedzova zásahy tátu do ekonomiky (tátna pomoc, dotácie, subvencie,
garancie, licencie a pod.) a zvýi kriteriálnos a transparentnos pri ich poskytovaní
Korupèný priestor vzniká najmä tam, kde sa stretáva verejný a súkromný sektor a kde
tát zasahuje do ekonomických procesov. Preto prehodnotenie týchto tátnych zásahov
môe obmedzi korupèný potenciál. V prípadoch, kde tátna ingerencia zostane, je
potrebné pozornos venova obmedzeniu vo¾nosti v rozhodovaní, vytváraniu systému
kritérií a zvyovaniu transparentnosti.
Rozíri projekt súdny manament na vetky súdy
V roku 1999 iniciovala sekcia civilného práva Ministerstva spravodlivosti SR
spustenie projektu súdny manament. Následne bol na spustenie pilotného programu
vytypovaný Okresný súd v Banskej Bystrici. Projekt je zameraný na spreh¾adnenie, a tak
odbúranie prípadného podozrenia z manipulácie v pride¾ovaní spisov jednotlivým
sudcom. U pri podaní návrhu sa navrhovate¾ dozvie, ktorý sudca sa bude vecou zaobera.
Okrem protikorupèného efektu priniesol projekt i zefektívnenie a skrátenie súdneho
konania. Ve¾ká èas práce sa presunula na administratívny aparát, èím sa vytvoril priestor
na kvalitnejie preskúmanie prípadu pre sudcu. Projekt sa rozíril i na okresy Bratislava
I, Bratislava V, Koice I a ilina. Snahou by malo by rozíri tento projekt na vetky
okresné a krajské súdy.

35

CPHR  Transparency International Slovensko

Odstraòova súdne prieahy a duplicity
Zmeny v rámci súdnictva by mali smerova ku skracovaniu civilného a trestného
konania a k odstraòovaniu súdnych prieahov. Okrem dôslednej implementácie novely
obèianskeho súdneho poriadku, ktorá by mala by zásadným príspevkom k skráteniu
civilného konania, identickú úpravu treba prija i na úèely trestného konania. Tá by mala
na minimum skráti predprípravné konanie, v rámci ktorého sa dnes dôkazy obstarávajú
a vykonávajú de facto dvakrát (na polícii a následne u vyetrovate¾a), zavies tzv.
vyh¾adávanie, èie monos polície odovzda vec po uskutoènení základných
vyetrovate¾ských úkonov priamo prokurátorovi, zavies monos uzavrie zmier a tie
posilni postavenie pokodeného. Ïalím krokom by mal by návrat k mylienke
racionalizácie súdnych obvodov, ktoré by tie mohli prispie k rýchlejím a kvalitnejím
rozhodnutiam, k meniemu poètu odvolaní a v koneènom dôsledku teda k od¾ahèeniu
súdov. Iným intitucionálnym príspevkom k dobudovaniu nezávislej a erudovanej
súdnej moci by malo by vytvorenie sudcovskej akadémie, samostatného vzdelávacieho
strediska vedeného sudcami pre sudcov, v rámci ktorého by sa osobitná pozornos mala
venova aj otázkam korupcie a jej odha¾ovaniu a penalizovaniu.
Zásadne riei korupciu v polícii, na prokuratúre a súdoch
Polícia, prokuratúra a súdy patria medzi oblasti, ktoré obèania vnímajú ako korupèné.
Ve¾mi nízka je aj dôvera obèanov v tieto represné zloky. Preto obèania nevyuívajú
zákonom predpokladané postupy na oznámenie trestných èinov spojených s korupciou.
Na obnovenie dôvery je potrebné vysporiada sa s korupciou aj vo vnútri týchto zloiek
a zaèa budova integritu.
Posilni kontrolu samosprávy
V súvislosti s prechodom èasti kompetencií na samosprávu dôjde i k prechodu
verejných prostriedkov. Kontrola ich vyuívania je pod¾a súèasného stavu znaène
obmedzená a vytvára sa tak priestor pre korupciu. Je potrebné uskutoèni viacero
zásadných zmien v oblasti kontroly. Vznik a kreovanie funkcie hlavného kontrolóra by
malo ma obligatórnu povahu a je potrebné stanovi prísne kritériá na osobu, ktorá sa
o takúto funkciu uchádza (vzdelanie, prax a pod.). Právomoci nezávislého hlavného
kontrolóra by sa mali rozíri tak, aby mohol promptne zasahova v prípadoch
nehospodárneho nakladania s verejnými prostriedkami. V èlánku 3.4 Stratégie reformy
verejnej správy sa nachádzajú viaceré návrhy nových progresívnych intitútov v oblasti
kontroly na úrovni samosprávy, ako napríklad predchádzajúci súhlas kontrolných
orgánov v presne vymedzených prípadoch, právo prikáza vykonanie opatrení na
odstránenie stavu, prikáza vykonanie náhradných opatrení, rozpustenie zastupite¾stva
samosprávy v prípade, e nie je moné úlohy obce zabezpeèi iným spôsobom atï.
Kontrola je oblas, ktorú treba urýchlene upravi. Novelizáciou Ústavy je potrebné taktie rozíri právomoc NKÚ SR o kontrolu hospodárenia samosprávy v plnom rozsahu.
Zefektívni prácu na súdoch
Preaenos súdov a následná pomalos súdneho konania si vyaduje urýchlené
rieenie i z h¾adiska predchádzania korupcii a odstraòovania korupcie v prípadoch, keï
súdy rozhodujú príli pomaly (napr. obchodný register). Rieením by mohlo by
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zavedenie intitútu vyieho súdneho úradníka, ktorý by rozhodoval v nesporových
veciach, vydával úradné odpisy, výpisy z obchodného registra, rozhodoval o súdnych
trovách, svedoènom a znaleckom. Urèité úkony by mohol vykonáva aj v trestnom konaní.
V marci tohto roku schválila vláda takýto návrh zákona, preto je potrebné, aby ho schválil
aj parlament a úspene sa uviedol do praxe, èo prinesie so sebou i finanèné nároky.
Sfunkèni kontrolný systém verejnej správy
Kontrola verejných prostriedkov nie je len otázkou mnostva vykonaných kontrol
a mnostva nájdených nedostatkov, ale aj vykonania nadväzujúcich opravných opatrení
zo strany kontrolovaného orgánu tak, aby systém kontroly pôsobil prevenène. Zároveò
by mala kontrola v relevantných prípadoch efektívne spolupracova s políciou a orgánmi
èinnými v trestnom konaní. Kontrola by sa postupne mala zaèa orientova na kontrolu
ex ante ako aj ex post s tým, e je dôleitá orientácia na výsledok. Trend kontroly
integrity èi zavádzanie auditu etiky by sa mal postupne budova aj na Slovensku.
Zverejòova podrobné informácie o èerpaní predvstupových prostriedkov
Za úèelom zvýenia transparentnosti fungovania a pouívania prostriedkov programu
predvstupovej pomoci Európskej únie bol spustený informaèný systém pre verejnos
s údajmi o èerpaní zdrojov EÚ. Zavedenie takéhoto systému predstavuje pokrok vo zvyovaní
transparentnosti v tejto oblasti. Databáza vak obsahuje len informácie z Finanèných
memoránd a aj to nie do úplných podrobností. Ambíciou je získa aj informácie, ktoré
sú momentálne nedostupné pre verejnos z dôvodu uplatòovania DIS Manuálu pri tendrovaní,
t.j. informácie o procese výberu, spôsobe výberu, hodnotení ostatných ponúk, zloenia
komisie, dôvodov atï., ktoré nie je moné pod¾a pravidiel Európskej únie verejne
publikova.
Zjednodui správne konanie
Pod¾a analýz o stave korupcie jedným z najèastejích dôvodov uplácania na správnych
orgánoch a iných úradoch je to, e obèania chcú svoje rozhodnutie najmä rýchlo. Viac
ako 35 rokov starý zákon o správnom konaní (správny poriadok), ktorého reimom
sa spravujú roène desatisíce rôznych konaní, je vak z tohto poh¾adu v rozpore
s oèakávaniami. Úrady toti majú pod¾a neho na vydanie rozhodnutia i nieko¾ko mesiacov.
Preto je iaduce, aby sa za úèelom eliminácie korupcie a priblíenia sa k oèakávaniam
obèanov slovenské správne konanie reformovalo, a to smerom, ktorým sa uberajú
administratívne konania vo vyspelých krajinách, t. j. hlavne procedurálnym "zonurovaním"
konania pod¾a vzoru konania civilného, výrazným skrátením lehôt na vydanie rozhodnutia,
minimalizáciou monosti vyuíva tzv. správne uváenie úradníka (ktoré je èasto
svojvo¾né), irokým definovaním tzv. úèastníkov konania, implementáciou princípu
maximálnej otvorenosti (publicity), zúením monosti podáva mimoriadne opravné
prostriedky a prípadne i zverejnením rozhodovania o odvolaní proti prvostupòovému
rozhodnutiu orgánu verejnej správy priamo súdom.
Zefektívni katastre nehnute¾ností
Vybavenie iadosti o vklad vlastníckeho práva k nehnute¾nosti do katastra nehnute¾ností
trvá v priemere a jeden rok a niekedy aj dva roky, hoci zákonom stanovená lehota je
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30 dní. Vláda pripravila Analýzu a návrh systémových opatrení zlepenia èinnosti
katastrálnych úradov, prièom ako priorita v krátkodobom horizonte by malo by odstránenie
problému nadbytoèných iadostí a odbremenenie pracovníkov katastrov od úloh tam,
kde je to moné. Rozsiahlejie systémové opatrenia zatia¾ neboli uskutoènené. Jedným
z najprijate¾nejích rieení za dnených podmienok je zverejnenie èasti informácií
katastra na internete. Navrhujú sa i ïalie opatrenia v dlhom èasovom horizonte, ktoré
súvisia s reformou administratívneho riadenia a s reformou financovania katastrov.
Pretoe sa pravdepodobne nepodarí problémy katastra vyriei v tomto volebnom období,
malo by sa to sta prioritou novej vlády.
Zefektívni kontrolu tátnych podnikov a tátnych akciových spoloèností
a poskytova informácie o ich hospodárení
S cie¾om verejnej kontroly podnikov s úèasou tátu èi obce je potrebné zvýi
aktívne zverejòovanie informácií o hospodárení uvedených podnikov, vrátane takých
informácií, ako je poèet zamestnancov, výka vyplatených platov a odmien, aj informácie
o sponzorstve. Vláda SR na svojom zasadnutí 17. 4. 2002 schválila vzorové stanovy
akciových spoloèností s majetkovou úèasou tátu. Výkon práv tátu v spoloènostiach
so 100% majetkovou úèasou tátu patrí do pôsobnosti ministerstva, v ktorého pôsobnosti je rozhodujúci predmet èinnosti. Posilnením práv akcionára, t.j. tátu by sa mali
vetky rozhodujúce majetkové transakcie spoloènosti osobitne schva¾ova valným
zhromadením, mala by sa posilni aj osobná majetková zodpovednos èlenov orgánov
spoloènosti. Táto zmena sa zatia¾ iba zaèína realizova. Podobné ustanovenia sa majú
vzahova i na tátne podniky, ktorých truktúru orgánov a kompetencie upravuje
samostatný zákon. Takýto zákon bol predloený na rokovanie Legislatívnej rady vlády,
ale je nepravdepodobné, e sa ho podarí prija ete v tomto volebnom období.
Uskutoèni potrebné reformy v zdravotníctve a prija protikorupèné opatrenia
Jedným z následkov nerealizácie systémovej reformy zdravotníctva v tomto volebnom
období je aj pretrvávajúca vysoká miera korupcie v tejto oblasti. Budúca vláda by sa preto
mala zasadi o èo najrýchlejie natartovanie takejto reformy. Jej cie¾om by malo by
zvýenie transparentnosti finanèných tokov, odbúranie vysokej miery regulácií a vnesenie
trhových princípov do zdravotníctva. Reformu zdravotníctva je potrebné chápa ako
zásadný predpoklad boja proti korupcii v tejto oblasti. Potvrdzujú to aj skúsenosti
z obdobia fungovania súèasnej vlády, keï sa ukázalo, e akáko¾vek protikorupèná
stratégia v rezorte zdravotníctva je neefektívna bez rieenia problémov celého systému.
V súvislosti s korupciou je napr. potrebné zvýi transparentnos tátnej liekovej politiky.
U od roku 1998 existuje na slovenskom farmaceutickom trhu Etický kódex, ktorý
upravuje marketingové praktiky farmaceutických spoloèností. Ve¾mi èasto vak tieto
firmy zaplatia lekárom cestu, ubytovanie a vreckové na medzinárodný kongres. Èastým
miestom sú napríklad Kanárske ostrovy, USA a Juná Amerika. Umoòuje to
neexistencia presných zákonných pravidiel na ich èinnos a nejasná tátna lieková politika.
Je potrebné preto zvýi transparentnos v korupène citlivých oblastiach, napr. pri
kategorizácii liekov.
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Zvyova transparentnos financovania politických strán
Korupcia je èasto spojená s financovaním politických strán. Podnikatelia, ktorí
podporovali politické subjekty, oèakávajú zvýhodnenia (pri verejných zákazkách,
poskytovaní licencií, získaní informácií atï.) po nástupe novej vlády a verejných èinite¾ov
k moci. Napriek zmenám v tejto oblasti financovanie politických strán je stále málo
transparentné a je spájané s korupciou. Nová úprava financovania politických strán by
mala napr. regulova prijímanie darov a èlenských príspevkov - mala by by stanovená
jasná hranica medzi darmi a èlenskými príspevkami. To znamená stanovenie maximálnej
výky èlenského príspevku a kadá vyia suma by musela by registrovaná ako dar.
Poskytovanie darov pre politické strany by zároveò malo by upravené tak, aby politická
strana mohla od jedného darcu prija v jednom roku len urèitú zákonom stanovenú
sumu. Takto postavený systém financovania politických strán by èiastoène obmedzil
vplyv ve¾kých sponzorov na politické strany a zabezpeèil efektívnejiu kontrolu ich
hospodárenia. Mala by riei moné presúvanie prostriedkov cez mimovládne organizácie,
poradenské, marketingové firmy do politických strán.
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VÝZVA POLITICKÝM STRANÁM
Týmto vyzývame vetky relevantné politické subjekty na verejné prihlásenie sa
k Protikorupènému minimu a zaviazaniu sa k jeho plneniu v nasledujúcich tyroch
rokoch. Transparency International Slovensko bude plnenie Protikorupèného
minima monitorova a informova obèanov.
Zároveò iadame politické strany, aby slovenským volièom odpovedali na otázku:
Ako politická strana bude riei prípadný konflikt záujmov alebo iné konanie
v rozpore so zákonmi SR jej èlena, ktorý je predstavite¾om zákonodarnej alebo
výkonnej moci?
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CHARAKTERISTIKA
HODNOTENÝCH OPATRENÍ

Príloha
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A. Súèasný stav - pozitívne opatrenia
1. Prijatie Národného programu boja proti korupcii ako východiska
protikorupènej politiky
Národný program boja proti korupcii bol prijatý vládou SR 21. júna 2000. Jeho
vytvoreniu predchádzalo vypracovanie návrhu mimovládnou organizáciou Transparency
International Slovensko v novembri 1999, medzirezortné pripomienkovanie a nieko¾komesaèná verejná diskusia zameraná na jeho dopracovanie. Základné ciele Národného
programu boli stanovené takto: 1. eliminácia miest moného vzniku korupcie, 2. zvýenie
rizika korupèného správania, 3. zvýenie citlivosti verejnosti voèi korupcii. Program
poukázal na zdroje monej korupcie a k¾úèové oblasti, ktoré bolo potrebné riei.
Prijatie Národného programu boja proti korupcii vyjadruje politický záväzok riei
korupciu na Slovensku. Predpokladom implementácie Národného programu boja proti
korupcii bolo vypracovanie akèných plánov boja proti korupcii zo strany jednotlivých
rezortov. Akèné plány boli schválené vládou SR dòa 22. 11. 2000. Akèné plány, ich
formálnos, vágnos a netermínovanos úloh, ako aj spôsob ich hodnotenia nesplnili
úlohu zavádzania konkrétnych protikorupèných opatrení v jednotlivých rezortoch.
2. Novelizácia Ústavy SR (v èasti NKÚ SR, Súdna rada, samospráva)
Rozsiahla novela Ústavy SR, ktorá bola parlamentom schválená 23. februára 2001,
priniesla viacero progresívnych opatrení, ktoré môu ma vplyv na obmedzenie korupcie
v Slovenskej republike. Medzi takéto opatrenia patrí posilnenie právomoci Najvyieho
kontrolného úradu SR (NKÚ). NKÚ môe okrem vlády, ministerstiev a orgánov tátnej
správy kontrolova FNM, obce, vyie územné celky, tátne úèelové fondy, verejnoprávne
intitúcie a tie právnické osoby, ktoré si zriadili obce a vyie územné celky, právnické
osoby s majetkovou úèasou tátu a fyzické a právnické osoby, ktoré hospodária alebo
nakladajú so tátnym majetkom. NKÚ kontroluje aj nakladanie s majetkom poskytnutým
na rozvojové programy zo zahranièia (napr. EÚ). Novela tie umonila vznik Súdnej rady,
ktorá bude môc predklada prezidentovi návrhy na vymenovanie sudcov, rozhodova
o pridelení a preloení sudcov a rovnako i rozhodova o prípadnom konflikte záujmov
sudcu. Prijatá novela Ústavy vytvorila ústavné podmienky na fungovanie dvojstupòovej
samosprávy. Presunom kompetencií na samosprávu by sa mala zvýi osobná zodpovednos
verejného èinite¾a za konkrétne kroky.
3. Prijatie zákona o slobodnom prístupe k informáciám
Zákon o slobodnom prístupe k informáciám sa po roku a pol svojej úèinnosti ukazuje
ako jeden z najefektívnejích protikorupèných nástrojov prijatých v poslednom období.
Vznikol na základe aktivít a tlaku mimovládnych organizácií, ktoré pripravili aj návrh
jeho znenia. Vychádza z princípu èo nie je tajné, je verejné. Zákon kladie dôraz na èo najirí
rozsah subjektov, ktoré spadajú pod jeho pôsobnos, a na èo najväèí objem informácií,
ktoré takéto subjekty musia jeho reimom sprístupòova. Informácie sa poskytujú
v relatívne krátkych lehotách a odmietnu mono iba údaje týkajúce sa utajovaných
skutoèností, obchodného, daòového, bankového tajomstva, osobných údajov a pod.
Na základe informaèného zákona sa v poslednom období diskutovalo o viacerých
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dôleitých otázkach spájaných s korupciou, ktoré sa týkajú najmä neefektívneho
narábania s verejným majetkom (dotácie, licencie, platy a pod.). Zákon má pozitívny
vplyv aj na elektronizáciu úradov, pretoe tlakom na tzv. aktívne zverejòovanie niektorých
informácií spôsobil (najmä na úrovni samosprávy) doslova "boom internetizácie".
Mimovládne organizácie monitorujú implementáciu zákona (napr. na www.infozakon.sk
sú dostupné relevantné informácie).
4. Zaèatie postupnej elektronizácie úradov a poskytovania informácií
na internete
Vyuívanie modernej techniky a internetu tátnymi orgánmi nie je prospené iba
pre obèana, ale znamená z dlhodobého h¾adiska aj úsporu nákladov, odbremenenie
úradníkov a spreh¾adnenie niektorých operácií. Prvým ve¾kým projektom tátnej správy
v oblasti internetu sa stalo spustenie obchodného registra na internete (www.orsr.sk).
Oficiálne bol spustený 1. januára 2001 a hoci výpis z internetového registra nie je právne
relevantný, prináa rýchlu informáciu o konkrétnej obchodnej spoloènosti a pomocou
vyh¾adávania umoòuje zisti vzájomné majetkové previazanie. Na základe zákona
o slobodnom prístupe k informáciám sa podstatne rozíril poèet stránok tátnych
orgánov a orgánov samosprávy. Novými projektmi v oblasti aktívneho sprístupòovania
informácií sú stránky www.vs.sk, www.zrsr.sk, www.mesto.sk a iné. Tieto stránky vak
majú ete viacero nedostatkov od neaktuálnosti a po technické problémy. Obèania
zatia¾ nemôu cez internet vykonáva nijaké administratívne èi formálno-právne úkony,
prvým krokom v tejto oblasti bolo schválenie zákona o elektronickom podpise.
Treba vak doda, e na mnohých úradoch je stále nedostatok kvalitného technického
vybavenia.
5. Zverejnenie databázy èerpania prostriedkov predvstupovej pomoci
na internetovej stránke: www.vlada.gov.sk/cerpanie
Dòa 8. 3. 2002 bol oficiálne spustený informaèný systém pre verejnos s údajmi
o èerpaní zdrojov EÚ. Za úèelom zvýenia transparentnosti fungovania a pouívania
prostriedkov programu predvstupovej pomoci Európskej únie, ktorá sa na Slovensku
realizuje prostredníctvom programov PHARE, ISPA, SAPARD, cezhraniènej spolupráce
a komunitárnych programov, je irokej verejnosti predloená databáza projektov
zahraniènej pomoci na internetovej stránke. Súèasou monitorovacieho systému je aj
Informaèný systém na riadenie projektov a monitorovanie implementácie, do ktorého
je moné vstúpi na elektronickej adrese "Informaèný systém pre riadenie projektov
a monitorovanie implementácie".
Údaje o èerpaniach predvstupovej pomoci za jednotlivé roky sa nachádzajú v èasti
"Finanèné memorandá". Údaje vak stále neumoòujú dostatoènú verejnú kontrolu. Èas
"Bilaterálne dohody" poskytuje kompletný preh¾ad o bilaterálnych dohodách, vrátane
ich úplného znenia. Neposkytuje vak informácie v takom èlenení a rozsahu, ktorý by
umoòoval kontrolu ich prípadného zneuitia a monej korupcie.
6. Prijatie zákona o tátnej slube
Zákon è. 312/2001 o tátnej slube a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol
schválený Národnou radou Slovenskej republiky 2. 7. 2001 a nadobudol úèinnos 1. 4. 2002.
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Zákon definuje princípy, pod¾a ktorých je budovaná tátna sluba, a zaraïuje sem aj
nestrannos a etiku. Zmenil a upravil oblas personálnej politiky, keï vo¾né miesta
tátnych zamestnancov sú obsadzované pod¾a povinného konkurzu, s výnimkou najvyích
predstavite¾ov v politických funkciách. tátnych zamestnancov, ktorí sú blízkymi
osobami pod¾a Obèianskeho zákonníka, nemono zaradi do vzájomnej priamej
podriadenosti alebo nadriadenosti okrem zastupite¾ských úradov SR v cudzine. Zákon
urèuje tátnemu zamestnancovi viacero povinností, prièom umoòuje Úradu pre tátnu
slubu prostredníctvom Etického kódexu tieto povinnosti rozíri, a tak reagova detailne
a presne na moné ovplyvòovanie nezávislého výkonu tátnej funkcie. tátny zamestnanec
kadoroène predkladá majetkové priznania a u zamestnancov vo funkcii mimoriadneho
významu sa táto povinnos vzahuje aj na jeho/jej manelku/manela. Navye, tátny
zamestnanec vo funkcii mimoriadneho významu má povinnos vies zoznam stretnutí
s osobami v úrade a mimo neho, ak rozhoduje o záujmoch takejto osoby alebo ich inak
priamo ovplyvòuje. Prijatie zákona vytvorilo dobrý predpoklad na posilnenie nestranného
a nezávislého výkonu tátnej funkcie.
7. Prijatie zákona o verejnej slube
Zákon o verejnej slube upravuje výkon verejnej sluby k zamestnávate¾om, ktorými
sú napr. ministerstvá a ostatné ústredné orgány tátnej správy, orgány tátnej správy,
ak neplnia úlohy tátnej správy a nevykonávajú tátne záleitosti v rozsahu ustanovenom
osobitným predpisom (napr. zákon o tátnej slube). Zamestnanec pri výkone verejnej
sluby je povinný neprijíma dary alebo iné výhody, s výnimkou darov alebo iných
výhod poskytovaných zamestnávate¾om, a musia sa zdra konania, ktoré by mohlo
vies k rozporu verejného záujmu s osobnými záujmami, najmä nezneuíva informácie
nadobudnuté v súvislosti s vykonávaním zamestnania vo vlastný prospech alebo
v prospech niekoho iného. Prísnejie povinnosti sa vzahujú na vedúceho zamestnanca,
ktorý má zákaz podnika alebo vykonáva inú zárobkovú èinnos a by èlenom riadiaceho,
kontrolného alebo dozorného orgánu právnickej osoby. Zákon nevytvára ucelený rámec
vykonávania verejnej sluby a sústreïuje sa predovetkým na úpravu mzdových a iných
s tým súvisiacich otázok.
8. Vytvorenie legislatívneho intitucionálneho rámca pre reformu verejnej správy
Prijatie novely Ústavy SR v èasti venovanej územnej samospráve, schválenie
9 k¾úèových zákonov súvisiacich s reformou verejnej správy (napr. zákon o samosprávnych
krajoch a o vo¾bách do nich, zákon o majetku VÚC, tzv. kompetenèný zákon, novely
zákonov o obecnom zriadení, o majetku obcí, o rozpoètových pravidlách) a ïalích
nadväzujúcich daòových zákonov a v neposlednom rade ustanovenie vyích územných
celkov, uskutoènenie volieb do nich a ich postupné uvádzanie do ivota znamenajú,
e sa reformný proces decentralizácie Slovenska zaèal. I keï sa reforma pod¾a názoru
viacerých expertov (zatia¾) neuskutoèòuje v optimálnom územnom èlenení, presun
kompetencií zo tátnej správy na samosprávu nie je bezproblémový (neochota, nedostatok
kontroly), finanènú decentralizáciu èasto sprevádza improvizácia a neefektívnos
(systém tzv. decentralizaènej dotácie, nárast poètu úradníkov), je moné hovori
o vytvorení intitucionálneho rámca, ktorý urobil proces reformy verejnej správy
nevratným a ktorý v prípade ïalích krokov (zruenie okresných úradov, posilnenie
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nezávislej kontroly, eliminácia decentralizácie korupcie) môe vytvori predpoklady
na kontrolu verejnej moci zo strany obèanov.
9. Realizácia auditu ústredných orgánov tátnej správy
Audit súladu èinností a financovania ústredných orgánov tátnej správy (ÚOS)
a organizácií v ich pôsobnosti bol vypracovaný s cie¾om vytvori modernú administratívu.
Odporúèania auditu sa týkali okolo 170 subjektov s pribline 40.000 zamestnancami.
Okrem ekonomických opatrení, ktoré majú vplyv na výkon tátnej správy, priniesol
audit i niektoré konkrétne rieenia transparentnosti èinnosti ÚOS a organizácií v ich
pôsobnosti. Jedným z navrhovaných a realizovaných opatrení bolo zavedenie povinnosti
ministerstvám a orgánom ústrednej tátnej správy zverejòova výroèné správy vetkých
podriadených rozpoètových a príspevkových organizácií. Kvalita správ sa líila od struèného
obsahu a k podrobne prepracovaným výroèným správam. Vo väzbe na výroèné správy
sa organizovali verejné híringy. Medzi ministerstvami a podriadenými tátnymi
organizáciami sa povinne uzatvárajú verejne prístupné kontrakty o ich èinnosti. Audit
priniesol výrazné zmeny v koneènej verzii zákonov o tátnej a verejnej slube najmä
zavedením etického kódexu, miest osobitnej finanènej alebo rozhodovacej právomoci
a otvorením konkurzov na riadiace miesta v tátnej slube (pozri bod 6), ako aj zavedením
povinnosti konkurzov na riadiace miesta vo verejnej slube. Na základe auditu sa prijali
záväzné stanovy tátom vlastnených akciových spoloèností zvyujúce ich transparentnos,
prièom k 30. 6. 2002 musia by implementované do praxe. Proces pripomienkovania
zákonov a iných vládnych dokumentov sa otvoril aj pre verejnos a presunul na internet.
10. Zruenie tátnych fondov
Národná rada SR prijala v decembri 2001 Zákon o zruení niektorých tátnych
fondov, pod¾a ktorého zaniklo od 1. januára 2002 devä z dvanástich tátnych fondov.
Ostatné budú ruené priebene, zachovaný ostane len tátny fond likvidácie jadrovoenergetických zariadení, ktorý akumuluje zdroje na budúcu likvidáciu jadrových elektrární
a jadrového odpadu. tátny fond trhovej regulácie SR je od nového roku nahradený
Intervenènou agentúrou, ktorá pokraèuje v jeho èinnosti. tátny fond rozvoja bývania
bude zruený a od januára 2003. Jedným zo sledovaných cie¾ov zruenia právnej
subjektivity tátnych fondov a preradenia ich aktivít pod prísluné ministerstvá je zvýenie
transparentnosti verejných financií.
11. Zmeny v oblasti verejného obstarávania
Novela zákona o verejnom obstarávaní z novembra roku 2001 priniesla viacero
pozitívnych zmien. Medzi najvýraznejie patrí rozírenie osobnej pôsobnosti tohto
zákona aj na tátne monopoly, resp. monopoly s úèasou tátu. Ïalej zákon upravuje
tzv. podprahové obstarávanie, keïe doteraz viac ako 80 % verejných obstarávaní
bolo realizovaných mimo pravidiel, ktoré upravuje zákon o verejnom obstarávaní.
To umoòovalo korupciu pri nakladaní s verejnými prostriedkami. V neposlednom
rade sa zvyuje transparentnos, keï sa uchádzaèom umoòuje zúèastni sa na
otváraní obálok a na zverejnení základných informácií o ponukách. Zároveò sa upravuje
zaslanie zápisnice z otvárania obálok uchádzaèom. Novela nadobudla úèinnos
1. januára 2002.
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V pilotných projektoch pre Spoloèné obstarávanie viacerých obstarávate¾ov sa po
prvýkrát uzatvárali dohody o transparentnosti ako povinná súèas súaných podkladov.
12. Zmeny vo financovaní politických strán
Spôsob financovania politických strán bol do októbra 2000 upravený zákonom
è. 424/1991 Zb. o zdruovaní v politických stranách. Táto právna norma vak nedostatoène
upravovala podmienky a kontrolu získavania prostriedkov na èinnos politických strán.
Na nedostatoènú transparentnos v tejto oblasti poukazovali aj mnohé kauzy súvisiace
s financovaním politických strán. NR SR v októbri 2000 novelizovala legislatívu
zameranú na financovanie politických strán. Bola zruená monos poskytova
anonymné dary, strany musia uvies meno, priezvisko, bydlisko a rodné èíslo darcu.
V prípade právnických osôb musí politická strana uvies jej názov, sídlo a identifikaèné
èíslo. Zároveò bola zavedená povinnos overi roènú úètovnú uzávierku audítorom
urèeným Slovenskou komorou audítorov rebom zo zoznamu audítorov. Pre politické
strany sa stanovila povinnos zverejòova výroèné finanèné správy. Napriek týmto
zmenám systém financovania politických strán nemono stále povaova za dostatoène
transparentný.
13. Novelizácia Trestného poriadku a Trestného zákona
Trestný poriadok a Trestný zákon vytvárajú základný predpoklad na represívnu zloku
boja proti korupcii. Poh¾ad na vyuitie trestného práva sa menil. Poèas minulej vlády
(1995 - 1998) bol zruený trestný èin podplácania, èo malo prispie k zvýeniu odha¾ovania
korupcie. Takýto efekt sa nedostavil, preto zákonom è. 10/1999 Z. z. bol novelizovaný
Trestný zákon a opätovne zavedená trestnos podplácania. Zákon è. 183/1999 Z. z.
(s platnosou od 1. septembra 1999) zaviedol aj ostatné skutkové podstaty týkajúce sa
poskytovania a prijímania úplatkov a vytvoril predpoklady na zavedenie intitútu agenta.
Zavedenie tohto intitútu umonila novela Trestného poriadku è. 272/1999 Z. z..
Agentom sa môe sta i osoba ustanovená Ministerstvom vnútra SR, a nie ako dovtedy
výluène prísluník Policajného zboru. Poslednou zmenou v oblasti trestných èinov
korupcie bolo zvýenie trestných sadzieb za tieto trestné èiny tak, e za trestný èin
prijímania úplatku alebo inej nenáleitej výhody mono udeli pri základnej skutkovej
podstate a 3 roky odòatia slobody a pri trestnom èine podplácania a 2 roky.
14. Realizácia niektorých zmien v súdnictve
Napriek pretrvávajúcemu vysokému percentu nedôvery obèanov voèi nezávislosti,
nestrannosti a nekorupènosti súdov, v poslednom období bolo uskutoènených nieko¾ko
koncepèných intitucionálnych zmien, smerujúcich k posilneniu oddelenia súdnej moci
od moci zákonodarnej a výkonnej. Realizovalo sa i viacero konkrétnych projektov,
ktoré odtartovali masívnu verejnú diskusiu o korupcii v súdnictve. Medzi najdôleitejie
zmeny mono povaova prijatie novely Ústavy SR, ktorá ustanovila tzv. Súdnu radu
SR. Následne bol prijatý zákon o súdnej rade. Súdna rada je samosprávny orgán so
irokými kompetenciami vo vzahu k navrhovaniu sudcov, vo¾be a odvolávaniu
disciplinárnych senátov, vyjadrovaniu sa k rozpoètu súdov a pod. Novela Ústavy SR
zároveò odstránila intitút tzv. "tvorroèných sudcov" a kompetenciu ustanovova
do funkcie sudcov odòala parlamentu a presunula ju na prezidenta SR, ktorý sudcov
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vymenúva doivotne po konzultácii so Súdnou radou SR. Inými koncepènými príspevkami
do intitucionálneho dobudovania súdnictva bolo schválenie tzv. sudcovského kódexu
(zákon o súdoch a sudcoch), zákona o Súdnej rade SR, èi záväzku ministerstva
spravodlivosti posilni technické vybavenie súdov. Z projektov, ktoré otvorili diskusiu
o problematike korupcie na súdoch, treba spomenú napr. prieskum, ktorý zrealizovala
na svojom súde predsedníèka okresného súdu v Banskej Bystrici Jana Dubovcová a tie
úspený vajèiarsky projekt Súdny manament zrealizovaný na tom istom súde, ktorého
výsledkom bolo zavedenie poèítaèovej techniky do systému prijímania, pride¾ovania
a celkovej správy súdnych podaní a tie skrátenie a zvýenie transparentnosti jednotlivých
tádií súdneho konania.
15. Zavedenie rozhodcovského konania
Schválený zákon o rozhodcovskom konaní je významným príspevkom k rozvoju
alternatívnych rieení súdnych sporov. Eliminujúc chyby pôvodného a takmer nevyuívaného
zákona z roku 1996, nový právny predpis je budovaný na princípoch neformálnosti,
finanènej výhodnosti a rýchlosti. Môe tak plni svoje hlavné poslanie - odbremeni
veobecné súdy a zároveò flexibilne, dôverne a erudovane uspokoji i strany sporu.
Nový zákon roziruje okruh sporov, ktoré môu úèastníci riei v rozhodcovskom konaní,
z obchodných i na obèianskoprávne, prièom rozhodnú je moné vetky spory, ktoré
môu úèastníci konania ukonèi súdnym zmierom pred súdom, s výnimkou sporov
o vzniku, zmene alebo zániku vlastníckeho práva k nehnute¾nostiam, o osobnom stave,
spory súvisiace s núteným výkonom rozhodnutí a spory, ktoré vzniknú v priebehu
konkurzného a vyrovnávacieho konania. Keïe pod¾a dostupných analýz obèania sa
uchy¾ujú ku korupcii na súdoch aj kvôli dosiahnutiu rýchleho rozhodnutia, nový zákon
o rozhodcovskom konaní môe ma za predpokladu dôslednej implementácie protikorupèný efekt.
16. Zriadenie intitútu ombudsmana
Slovenská republika bola jednou z mála európskych krajín, v ktorých a donedávna
neexistoval nezávislý advokát ¾udských a obèianskych práv - ombudsman.
Zakomponovanie tohto intitútu do Ústavy SR, prijatie zákona o verejnom ochrancovi
práv a následné zvolenie historicky prvého slovenského ombudsmana znamená, e sa
koneène aj u nás vytvoril nezávislý orgán, ktorý môe obèanovi pomôc, keï je napr.
obeou ikanózneho konania zo strany úradníka, je iadaný o úplatok, má tzv. prieahy
v konaní, potrebuje bezplatnú právnu radu a pod. Z tohto poh¾adu je proces ustanovenia
ombudsmana prínosom. Verejný ochranca práv v SR je vak kompetenène slabý.
Nemôe napr. iniciova konanie pred ústavným súdom, by úèastníkom správneho
konania a pod., a preto bude musie fungova hlavne na báze svojej reputácie v oblasti
¾udských práv a silou svojej autority. Na jednoznaèné hodnotenie èi si "èerstvý" slovenský
ombudsman takúto autoritu dokáe vybudova a èi jeho úrad bude nápomocný pri
poukazovaní na korupèné praktiky orgánov verejnej správy a zodpovednú obranu práv
obèanov, si preto treba ete urèitú dobu poèka.
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17. Prijatie a implementácia zákona o ochrane utajovaných skutoèností
Úèelom prijatia zákona o ochrane utajovaných skutoèností bolo v prvom rade
dosiahnutie úplnej kompatibility ochrany utajovaných skutoèností so systémom pouívaným
v krajinách NATO. Okrem novej kategorizácie stupòov utajenia informácií tento zákon
zriadil aj nový ústredný orgán tátnej správy - Národný bezpeènostný úrad SR (NBÚ),
ktorý vydáva zoznamy utajovaných skutoèností, pôsobí ako ústredný orgán pre ifrovú
slubu a elektronický podpis a hlavne vykonáva tzv. bezpeènostné previerky. NBÚ môe
znemoni osobám, u ktorých sa preukázala korupcia, styk s utajovanými skutoènosami,
a tým aj pracova v tátnom aparáte. Prvé kroky týmto smerom sa u aj uskutoènili.
Nový zákon zároveò zruil tzv. intitút sluobného tajomstva, pod¾a ktorého si mohli
napr. jednotlivé obecné a mestské zastupite¾ské orgány prijíma "vezahròujúce"
veobecne záväzné nariadenia obce o zoznamoch skutoèností tvoriacich predmet sluobného
tajomstva, a tak de facto obchádza zákon o slobodnom prístupe k informáciám.
18. Realizácia privatizácie
Hodnotenie privatizácie na Slovensku v kontexte korupcie má dve dimenzie. Jednou
z nich je spôsob jej realizácie, kde aj napriek pretrvávajúcim problémom súvisiacich so
stále nedostatoènou transparentnosou - poskytovaním informácií o celkovom procese
privatizácie - dolo oproti rokom 1994 -1998 k pozitívnemu posunu. Väèina privatizaèných
projektov bola realizovaná prostredníctvom otvorených tendrov v spolupráci s privatizaènými
poradcami, v prípade ktorých mnohokrát ilo o renomované zahranièné firmy, vybrané
v medzinárodných tendroch. Druhou dimenziou je samotná privatizácia, ktorá vedie
k zúeniu priestoru pre korupciu. Dolo k privatizácii viacerých finanèných intitúcií
(SLSP, VÚB, IRB). Skutoènos, e najväèie slovenské banky preli do vlastníctva
súkromných firiem, zníilo riziko tlakov rôznych politických a záujmových skupín na
ich fungovanie. Zároveò bola realizovaná aj privatizácia niektorých prirodzených
monopolov (SPP, Transpetrol), ktorá má za následok odpolitizovanie riadenia týchto
podnikov, a tým aj zúenie moností pre korupèné správanie.
19. Vypracovanie tátnej licenènej politiky
tátna politika v oblasti ude¾ovania licencií v pôsobnosti ústredných orgánov tátnej
správy upravuje súèasný stav ude¾ovania licencií v nadväznosti na Analýzu stavu
ude¾ovania licencií v pôsobnosti ústredných orgánov tátnej správy a Základné princípy
ude¾ovania licencií a povolení poskytovaných v pôsobnosti ústredných orgánov tátnej
správy. Licenèná politika je veobecný a nadrezortný teoretický dokument, ktorý prináa
komplexnú revíziu systému ude¾ovania licencií:
- stanovuje koncepciu licenènej regulácie v strednodobom horizonte, významne
mení charakter licenèných obmedzení, ako aj ciele, ktoré vyplývajú z verejného záujmu;
- detailne upravuje postupy v licenènom konaní, zásadne mení postavenie tátnych
orgánov, ako aj prístup k iadate¾om o licencie, kladie dôraz na efektívnos licenèného
konania a sleduje dôsledky nielen na verejný, ale aj súkromný záujem;
- upravuje pôsobnos poskytovate¾ov licencií;
- prináa konkrétne výstupy v oblasti licenèného konania, ktoré je moné implementova
v strednodobom horizonte.
tátna licenèná politika zatia¾ nebola implementovaná do praxe.
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20. Vzdelávacie projekty realizované mimovládnymi organizáciami
Transparency International Slovensko (TIS) ako prvá organizácia v SR organizuje
tréningy pre verejnú správu, tátnu správu a samosprávu, pre miestne mimovládne
organizácie, médiá, uèite¾ov v oblasti protikorupèných nástrojov. Cie¾om je poskytova
isté penzum informácií o estnástich protikorupèných nástrojoch tak, aby sa ¾udia nauèili,
ako budova systém, v ktorom je minimálny priestor pre korupciu. Lektormi sú viac ako
20 experti z rôznych oblastí, boli spracované uèebné texty. V oblasti vzdelávania sa TIS
spolupracuje napríklad s Baa Junior Achievement, pre ktorý boli v roku 2001 vypracované
uèebné texty. Teraz v rámci ich programov beia na 130 stredných kolách projekty,
v ktorých uèitelia so tudentmi diskutujú o téme korupcia. Aby stredokolské projekty
nezostali iba na báze dobrovo¾nosti, TIS spolupracuje so tátnym pedagogickým ústavom
tak, aby sa téma korupcie a transparentnosti dostala do uèebných osnov stredných kôl.
V súèasnosti prebiehajú prvé tréningy uèite¾ov, boli vypracované uèebné texty a piloty
sú realizované na 17 stredných kolách.
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B. Súèasný stav - negatívne opatrenia
1. Nedostatoèné plnenie úloh stanovených v Národnom programe boja
proti korupcii
Problémy s implementáciou Národného programu boja proti korupcii spoèívajú hlavne
v tom, e celý proces sa znaène zbyrokratizoval, spomalil. Proces organizaènej prípravy
Akèných plánov trval dlhie, ako sa pôvodne predpokladalo. Pomalé bolo aj vytváranie
pracovných skupín, ktoré mali analyzova a navrhnú konkrétne opatrenia v oblastiach
citlivých na korupciu (napríklad súdnictvo, polícia, zdravotníctvo). Ïalím problémom
je pomalá a problematická realizácia protikorupèných opatrení niektorými ministerstvami,
predovetkým z dôvodu ich vnútorného odporu, ako aj nedostatku politickej vôle na ich
presadenie. Predpokladom úspenej realizácie Národného programu boja proti korupcii
je prijatie mnohých nových zákonov, prípadne novelizácia existujúcich. Aj z dôvodu
pomalého postupu pri implementácii Národného programu sa vak niektoré z týchto
zákonov nestihnú prija ete v tomto volebnom období. Nepodarilo sa poèas volebného
obdobia tejto vlády presvedèi obèanov, e boj proti korupcii sa razantne zaèal a e sú
stíhané aj "ve¾ké ryby".
2. Nefunkèný ústavný zákon o konflikte záujmov z roku 1995
Najdôleitejím právnym predpisom upravujúcim konflikt záujmov je ústavný zákon
è. 119/1995 Z. z. o zamedzení rozporu záujmov pri výkone funkcií ústavných èinite¾ov
a vyích tátnych funkcionárov (tzv. zákon o konflikte záujmov). Napriek takmer
sedemroènej úèinnosti tohto ústavného zákona sa do dneného dòa ani raz nezaèalo
konanie o rozpore jednotlivých záujmov. Medzi hlavné nedostatky súèasne platného
ústavného zákona mono zaradi to, e pod jeho pôsobnos nespadá dostatoène iroký
okruh tátnych funkcionárov. Nevzahuje sa napr. na prednostov okresných a krajských
úradov, poslancov a starostov obcí, poslancov a predsedov vyích územných celkov,
riadite¾ov tátnych podnikov a podobne. Ïalej sem patrí neexistencia povinnosti zverejòova
majetkové priznania. Obèania sa o majetkových pomeroch politika dozvedia iba vtedy,
ak takéto informácie funkcionár dobrovo¾ne sprístupní. A predovetkým, nedostatkom
je konanie vo veciach rozporu osobného záujmu s verejným záujmom, ktoré je mimoriadne
zloité a príli zdåhavé.
3. Nesystémovos a netransparentnos pride¾ovania licencií a dotácií
Legislatívna úprava v oblasti licencií je nekoordinovaná a nejednotná. V podobných
licenèných obmedzeniach sa uplatòujú rôzne postupy ude¾ovania. Nesystémovos sa
prejavuje aj v právnej úprave jednotlivých licencií, ktoré sú èasto upravované príli mnohými
právnymi normami. Mnohé licencie sú v súèasnosti nenárokovate¾né a predvídate¾nos
výsledku licenèného konania je nedostatoèná. Súèasný stav predstavuje výrazný potenciál
pre korupciu, èo potvrdzujú aj viaceré prieskumy. Pri pride¾ovaní licencií, dotácií sa
zaèalo verejne diskutova o konflikte záujmov tých, ktorí v týchto procesoch rozhodujú.
Problémový je aj prístup k informáciám, spojený jednak s procesom pride¾ovania dotácií
alebo licencií, ako aj to, kto sa stal recipientom licencií a dotácií a za akých podmienok.
Náklady na poskytovanie dotácií a subvencií nesú vetci daòoví poplatníci, prièom výka
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dotácií dosahuje vysoké èiastky. Preto je monos verejnej kontroly opodstatnená.
Transparentnos je nevyhnutná z poh¾adu tátneho aj súkromného sektora na identifikovanie
tých, ktorí z dotácií profitujú, výhod a nákladov týchto programov.
4. Netransparentné nakladanie s predvstupovou pomocou EÚ
Pri nakladaní s predvstupovou pomocou EÚ sa vyskytlo viacero nedostatkov
súvisiacich s transparentnosou. Do mnohých programov financovaných EÚ boli vo
viacerých fázach zainteresované súkromné firmy, ktorých výber nebol dostatoène
transparentný, a na verejnos sa o týchto výberových konaniach dostávalo len ve¾mi
málo informácií. Na moné zneuívanie predvstupovej pomoci dlhodobo upozoròovali
médiá aj mimovládne organizácie. V roku 2001 sa objavili podozrenia, e riadite¾
odboru zahraniènej pomoci na Úrade vlády SR sa podie¾al na manipulovaní tendrov
na realizáciu projektov platených z prostriedkov EÚ. V reakcii na túto kauzu
rozhodol rozpoètový výbor Európskeho parlamentu o doèasnom pozastavení
èasti predvstupovej pomoci pre Slovensko z programov PHARE a ISPA. Kontrola
NKÚ SR zistila mnohé závané nedostatky v tejto oblasti. Napr. NKÚ SR potvrdil,
e neexistoval predpis, ktorý by upravoval, ako sa má postupova pri vyuívaní
prostriedkov z EÚ a ïalej kontatoval, e o monostiach a podmienkach získania
peòazí z predvstupových fondov neboli obèania dostatoène informovaní a celý
proces nikto nekontroloval.
5. Narastanie administratívneho aparátu a "nevidite¾nej byrokracie",
pretrvávajúce politické nominácie v tátnej správe a samospráve
Narastanie administratívy predstavuje potenciálne riziko korupcie. V poslednom
období vzniklo v SR nieko¾ko nových ústredných orgánov tátnej správy
a regulaèných úradov, ale ich vznik nie je sprevádzaný dostatoènými úspornými
opatreniami v rámci existujúcich ministerstiev a ostatných ÚOS. Navye, identický
proces mono v posledných rokoch sledova aj na úrovni miestnej tátnej správy.
Návrhy a odporúèania, formulované na rieenie tohto stavu v dokumentoch Audit,
Stratégia reformy verejnej správy a Koncepcia decentralizácie a modernizácie
verejnej správy, zostali do ve¾kej miery nevyuité. Politické strany súèasnej
vládnej koalície pred vo¾bami v roku 1998 kritizovali predchádzajúcu vládu, e za
jej pôsobenia si politické strany "rozdelili tát" a po najniích úradníkov v okresoch
èasto bez oh¾adu na odbornos. Podobný model obsadzovania miest v tátnej správe
vak zvolili aj súèasné vládne strany. Politicky boli obsadzované aj funkcie
v predstavenstvách, dozorných radách a manaérske miesta v podnikoch s úèasou
tátu. Práve politické obsadzovanie pozícií v tátnych firmách a podnikoch
s majetkovou úèasou tátu bolo v tomto volebnom období jednou z príèin viacerých
nejasností a podozrení zo zneuívania zverených právomocí a korupcie. Princíp
politických nominácií nefungoval len pri obsadzovaní pozícií v tátnej správe
a tátnych firmách, ale prenáal sa aj na samosprávu. Dôkazom toho sú napríklad
dohody politických strán v niektorých regiónoch uzavreté pred vo¾bami do kraských
samospráv, na základe ktorých boli rozde¾ované úradnícke miesta v orgánoch
VÚC. Ïalím príkladom je snaha politicky ovplyvni výber predsedu a podpredsedu
Úradu pre tátnu slubu.
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6. Neexistencia etických kódexov a etickej infratruktúry pre zamestnancov
vo verejnom sektore
Etické kódexy, ktoré by definovali jasné pravidlá správania sa pre zamestnancov vo
verejnom sektore, zatia¾ neboli vytvorené. Minimum pozornosti sa venovalo vytvoreniu
aj tzv. etickej infratruktúry, ktorá by umonila flexibilne riei kadodenné etické dilemy
pracovníkov vo verejnom sektore. Odrazilo sa to napr. vo viacerých kauzách, kde
chýbal mechanizmus vysvetlenia, èo je ete prípustné a èo nie z h¾adiska etického
správania sa. Napriek plánovanému stavu (september 2001) bol predseda Úradu pre tátnu
slubu vymenovaný v apríli 2002, èo prakticky znamená èasový posun prípravy
jednotlivých politík v oblasti tátnej sluby, vrátane prípravy Etického kódexu pre
zamestnancov v tátnej slube. Zákon o verejnej slube sa etike nevenuje dostatoène.
7. Nedostatoèná úprava zodpovednosti tátu za kodu
Zákon o zodpovednosti tátu za kodu spôsobenú rozhodnutím orgánu tátu alebo
jeho nesprávnym úradným postupom, schválený ete v roku 1969, je starý a nepostaèujúci.
Dôkazom okrem iného je, e ve¾ká väèina saností proti Slovenskej republike
na Európsky súd pre ¾udské práva v trasburgu je kvôli prieahom v konaní, èie z dôvodu
nesprávneho úradného (súdneho) postupu. Napriek tomu, e nový zákon, resp. jeho zámer,
sa pripravuje na ministerstve spravodlivosti u nieko¾ko rokov, zákon stále nebol
predloený, a tak v platnosti zostáva právny predpis plný deformácií, ktorý napr. ani
nepozná zodpovednos územnej samosprávy za nezákonný alebo nesprávny postup,
úpravu individuálnej zodpovednosti pracovníkov verejnej správy konajúcich, resp.
nekonajúcich v rozpore s právnymi predpismi a podobne.
8. Nedostatoèná kontrola hospodárenia tátnych akciových spoloèností
Hospodárenie tátnych akciových spoloèností je neefektívne: príkladom sú problémy
v oblasti nakladania s majetkom - viaceré kauzy, ako napr. kauza byty v SPP a SR,
zmeniek v SPP, energetických závodoch a SR - ako aj nízka transparentnos hospodárenia
týchto subjektov. Jednou z príèin je nedostatoèná kontrola tátnych akciových spoloèností,
keï sa predstavitelia ich správnych alebo kontrolných orgánov dostávajú do rozporu
osobného a verejného záujmu. Èasto dochádza k prevodom majetku na blízkych príbuzných.
Jednou z najviac medializovaných káuz bolo hospodárenie akciovej spoloènosti
SNAZIR a následne i jej nástupcu spoloènosti SARIO.
9. Nedostatoèná kontrola v rámci samosprávy (právomoci a postavenie
hlavného kontrolóra a obmedzená právomoc NKÚ SR)
Hospodárenie miest a obcí s ich vlastnými príjmami je oprávnený kontrolova hlavný
kontrolór obce. Vznik a kreovanie funkcie hlavného kontrolóra nemá v zmysle zákona
o obecnom zriadení obligatórnu povahu a je teda na vôli obecného zastupite¾stva,
èi funkciu hlavného kontrolóra zriadi alebo nie. Právne nie je dorieený spôsob výberu
kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra obce, subjekt, ktorý kandidáta navrhuje,
spôsob jeho vo¾by, kvalifikaèné a ani iné nevyhnutné predpoklady. Jeho súèasné
postavenie je také, e je volený obecným zastupite¾stvom a je v pracovnoprávnom vzahu
k obci. Znaènú pozornos si zasluhujú hlavne vzdelanie a prax kandidáta na túto funkciu.
Jeho plat závisí od politicky zostaveného obecného zastupite¾stva. Vznik tejto funkcie,
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postavenie a náplò práce hlavného kontrolóra obce upravuje citovaný zákon o obecnom
zriadení bez bliej pecifikácie postavenia kontroly a tie postupov výkonu a nakladania
s výstupmi kontroly, èo umoòuje vytvára rôzne prístupy k postaveniu a hodnoteniu
práce kontroly v podmienkach samosprávy. Z uvedeného vyplýva, e systém kontroly
v územnej samospráve nemá potrebný organizaèno-právny ani metodický predpis.
Prijatím nariadenia obce buï uplatòujú zákon è. 10/1996 Z. z. o kontrole v tátnej správe
a následne pod¾a neho postupujú, alebo prijmú VZN o kontrole a upravia komplexne
kontrolný proces v obci. Uvedený stav spôsobuje nejednotnos úpravy a sauje
interpretáciu výsledkov kontroly. Základné oprávnenia a postupy by bolo vhodné upravi
v zákone. Najvyí kontrolný úrad môe kontrolova nakladanie s prostriedkami
samosprávy, ktoré dostane zo tátneho rozpoètu. Súèasné znenie Ústavy nedovo¾uje
kontrolu vetkých prostriedkov samosprávy, èo mono povaova za nedostatok
v kontrole samosprávy.
10. Vo¾nos v rozhodovaní a netransparentnos pri poskytovaní tátnej
pomoci podpore investícií
Slovenská republika prijala v posledných rokoch nieko¾ko zásadných opatrení,
ktorých cie¾om je stimulova prílev zahranièných investícií. Intitucionálne kroky,
na základe ktorých sa tak má sta, vak nemono povaova za dostatoène transparentné.
V prvom rade ide o fungovanie Úradu pre tátnu pomoc SR, zriadeného zákonom o tátnej
pomoci, ktorý má právomoc rozhodova ve¾mi nejasným mechanizmom o poskytnutí
významných foriem tátnej pomoci, ako sú napr. dotácie, príspevky, úhrady èasti úveru
podnikate¾ovi, prevzatia tátnej alebo bankovej záruky, poskytnutie ú¾avy na dani a tie
ú¾avy alebo úplného odpustenia penále, pokuty èi úroku. Iným problémom je napr.
zákon o niektorých opatreniach, týkajúcich sa prípravy významných investícií, ktorý
upravuje zjednoduenie usporiadania vlastníckych vzahov, zrýchlený prevod vlastníctva
tátnych pozemkov, a teda nepriamo, ale poskytuje výhody pre stavby so statusom tzv.
"významných investícií". Robí sa tak na základe ve¾mi vágnych ustanovení zákona,
pod¾a ktorých o tom, èi ide o významnú investíciu, rozhoduje vláda, ak ide o investíciu
vyiu ako 1 mld Sk, plánovaný objem výroby alebo zamestnanosti je "národohospodársky
významný" a zároveò je jej uskutoènenie pod¾a názoru kabinetu "vo verejnom záujme".
Ïalím príkladom je poskytnutie návratnej finanènej výpomoci, teda tátneho úveru,
mestu Koice.
11. Nedostatky v oblasti verejného obstarávania a privatizácie
Verejné obstarávanie napriek novele zákona o verejnom obstarávaní z novembra
2001 je problémovou oblasou. Pretoe sa v procese obstarávania rozde¾ujú väèie
èiastky verejných prostriedkov, prináa to so sebou viaceré kauzy spojené s podozrením
z korupcie. Medzi hlavné nedostatky súèasného stavu mono zaradi: komisie, ktoré
vyhodnocujú ponuky, nemajú jasné pravidlá na vymedzenie konfliktu záujmov; postoje
Úradu pre verejné obstarávanie pri doh¾ade nad verejným obstarávaním sú zväèia
administratívne; prípady podozrenia z korupcie pri verejnom obstarávaní sú nedorieené;
neexistuje efektívny mechanizmus, ako postupova pri podozreniach z korupcie v procese
verejného obstarávania; odôvodnenia rozhodnutí úradu o námietkach nie sú zverejòované;
kontrola verejného obstarávania je legalistická; nehodnotí sa úèelnos a efektívnos
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výsledku verejného obstarávania. Napriek istému zlepeniu proces privatizácie stále nie
je dostatoène transparentný a obèania nedostanú informácie potrebné na verejnú kontrolu
tak, ako sú obsiahnuté v Privatizaènom informaènom minime TIS.
12. Nízka transparentnos pri rieení zlých úverov (presun na Slovenskú
konsolidaènú, a.s.)
Napriek tomu, e retrukturalizácia bánk bola nevyhnutná, sú podozrenia, e pri jej
realizácii dochádza k netransparentnému nakladaniu so zlými úvermi a ich presunom na
konsolidaènú agentúru. Nejasné kritériá pri presúvaní úverov a nevyvodenie osobnej
zodpovednosti za existenciu takýchto úverov vytvoril priestor pre korupciu.
Nedostatoène transparentne rieený rámec pre predaj poh¾adávok Slovenskej
konsolidaènej, a. s., takisto vytvára priestor pre korupciu.
13. Nevyhovujúce ustanovenia správneho poriadku
Analýzy o stave korupcie, rovnako ako prieskumy verejnej mienky dokazujú, e jedným
z najèastejích dôvodov uplácania na súdoch, ale i na správnych orgánoch a iných
úradoch, je, e obèania chcú v prvom rade ani nie tak dobré, ale hlavne rýchle rozhodnutie.
Zákon o správnom konaní (správny poriadok), ktorý bol prijatý v roku 1967 a odvtedy nebol
ani raz novelizovaný, je z tohto poh¾adu výraznou bariérou. Úrady majú na vydanie
rozhodnutia i nieko¾ko mesiacov. Samotné konanie je neúmerne dlhé a mnohokrát
nepreh¾adné i kvôli èastému vyuívaniu intitútu tzv. správnej úvahy úradníka. Zákon
nereflektuje trendy, ktoré sa v rámci administratívnych konaní prejavujú vo vyspelých krajinách,
napr. procedurálne "zonurovanie" správneho konania pod¾a vzoru konania civilného, irokú
definíciu tzv. úèastníkov konania, princíp maximálnej otvorenosti, minimalizáciu monosti
vyuívania správneho uváenia, zúenie monosti podáva mimoriadne opravné prostriedky,
krátke lehoty na vydanie rozhodnutia, zverejnenie rozhodovania o odvolaní proti
prvostupòovému rozhodnutiu orgánu verejnej správy priamo súdom a pod.
14. Nefunkènos katastra nehnute¾ností v niektorých okresoch
Katastre nehnute¾ností sú v niektorých okresoch Slovenska u dlhoroèným
problémom. Vybavenie iadosti o vklad vlastníckeho práva k nehnute¾nosti do katastra
nehnute¾ností trvá v priemere a jeden rok a niekedy aj dva roky, hoci zákonom
stanovená lehota je 30 dní. Zo 79 okresných pracovísk v polovici roku 2000 dodriavalo
lehotu len 25, prièom tento stav sa dodnes výrazne nezlepil. Vedenie v tejto negatívnej
tabu¾ke si u dlhé roky drí Okresný úrad Bratislava II. Naproti tomu v okrese Bratislava
V. sa darí dodra tridsadòovú lehotu niekedy i s predstihom. Pretoe vlastnícke právo
k nehnute¾nosti sa preukazuje výpisom z katastra nehnute¾ností, nemono hovori
o osobe, ktorá hoci u aj zaplatila kúpnu cenu, ale nemá vykonaný vklad, ako o vlastníkovi
nehnute¾nosti. Z dôvodu, aby nedolo k viacnásobnému predaju tej istej
nehnute¾nosti predávajúcim, je potrebné vklad vykona èo najskôr a to vytvára priestor
pre korupciu.
15. Korupcia v zdravotníctve súvisiaca s nerealizáciou reformy zdravotníctva
Zdravotníctvo patrí k oblastiam, v ktorých je korupcia vnímaná ako najrozírenejia.
Základným predpokladom zníenia korupcie v zdravotníctve je realizácia systémovej
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reformy. V tomto volebnom období reforma zdravotníctva výraznejie nepokroèila.
Neboli vypracované zásadné legislatívne návrhy a nedolo ani k zmene prístupu
v poskytovaní zdravotníckych sluieb. Z tohto dôvodu pretrváva v zdravotníctve stav,
v ktorom absentujú základné trhové princípy a existuje vysoká miera regulácií, ktoré
stimulujú korupciu. Vo vzahu lekár - pacient to vedie k znaènému úplatkárstvu, kde si
pacient úplatkom vynucuje pozornos a nadtandardný prístup lekára. Absencia reformy
vak vedie nielen k deformáciám vo vzahu lekárov a pacientov, ale aj k netransparentnosti
a korupcii medzi jednotlivými aktérmi zdravotníckeho trhu (zdravotné poisovne, lekárne,
farmaceutické spoloènosti a výrobcovia zdravotníckej techniky). Napr. lieková politika
prakticky kadoroène znamená tender na pribline 15 mld. Sk. Pritom uvedený proces
je nedostatoène transparentný, nedostatoène sú zverejòované informácie o procese
rozhodovania pri tátnej liekovej politike a nedostatoène je rieený aj moný konflikt
záujmov, èi u rozhodovacej komisie, ako aj lekárov, ktorí predpisujú lieky príslunej
farmaceutickej firmy, ktorá im ponúka rôzne "benefity", ako sú napr. atraktívne zahranièné
cesty. Vytvára priestor pre tzv. ve¾kú korupciu v zdravotníctve.
16. Netransparentnos prijímacieho konania na niektorých vysokých
a stredných kolách
koly sú dôleitým miestom, kde by mal prebieha boj proti korupcii, keïe aj zmenou
neformálnych pravidiel správania sa obèanov mono dosiahnu výraznejie úspechy
v tejto oblasti. Pod¾a diagnostického prieskumu Svetovej banky v roku 2000 pripadal na
kadých osem tudentov prijatých do vzdelávacej intitúcie v predchádzajúcom období
jeden, ktorý uviedol platbu nejakej pozornosti. Na niích úrovniach vzdelávania boli
prevládajúcou formou pozornosti dary. Na univerzitnej úrovni boli hotovostné platby
èastejie ako dary. Najvýznamnejím dôvodom uvádzaným pre úplatkárstvo na kolách
bolo zabezpeèenie prijatia do koly. Kadá vysoká kola si upravuje spôsob prijímania
a kritériá samostatne. Na niektorých sa podarilo spravi výrazný pokrok v transparentnosti
tohto konania, avak stále sa objavujú prípady podozrení z manipulácie, pozmeòovania
výsledkov prijímacieho konania alebo nejasného dodatoèného prijímania na vysoké koly.
Poslednou zatia¾ nedorieenou kauzou je prípad Fakulty manamentu UK.
17. Málo transparentné financovanie politických strán
Napriek zmenám v legislatíve financovanie politických strán je stále spájané
s kauzami, naznaèujúcimi netransparentnos a monú korupciu. Napr. financovanie strán
cez prepojenie na firmy, prenájom a kúpa priestorov pre politické strany za netandardných
podmienok, napojenie na aktivity mimovládnych organizácií, monos financovania
politických aktivít priamo cez PR agentúry, konzultaèné firmy atï.
18. Nefunkènos a korupcia v súdnictve
Napriek istým zmenám v súdnictve (novela Ústavy SR, etický kódex, zákon o Súdnej
rade SR, projekt "Súdny manament", anketa o korupcii na súdoch atï.), viaceré zásadné
deformácie sa neupravili, prípadne sa ete zhorujú. V prvom rade ide o problematiku
tzv. súdnych prieahov. Jednotlivé súdne konania (civilné aj trestné) trvajú pod¾a tatistík
ministerstva spravodlivosti stále dlhie, èo na jednej strane objektívne súvisí s enormným
nárastom agendy v posledných rokoch, na strane druhej vak vyvolá mohutný tlak na
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stimulovanie korupcie. Sanosti na prieahy tvoria aj dominantnú èas podaní proti
Slovenskej republike na Európsky súd pre ¾udské práva v trasburgu. V minulom roku
prijatá novela obèianskeho súdneho poriadku a aj pripravovaná (a mekajúca) novela
trestného poriadku zatia¾ nepriniesli iaduci efekt. Inou premárnenou ancou, ktorá
mohla ma pozitívny efekt na rýchlejie a kvalitnejie súdne rozhodnutia, bolo upustenie
od tzv. racionalizácie súdnych obvodov, teda zruenia viacerých malých okresných
súdov a vytvorenie tyroch kompetenène a technicky dostatoène vybavených krajských
súdov. Takéto opatrenie mohlo ma za následok menej odvolávaní sa proti prvostupòovým
rozsudkom, a teda i meniu zaaenos súdov. Za systémovú chybu mono povaova aj
fakt, e tátny rozpoèet na tento rok nepamätal na samostatnú rozpoètovú kapitolu pre
novozriadenú Súdnu radu SR, ktorá bude musie a do konca roka finanène závisie od
príspevkov zo strany výkonnej moci (ministerstva spravodlivosti), èo bezpochyby nie je
krok k posilneniu nezávislosti súdnej moci. Nerieila sa ani korupcia v samotnom
sudcovskom stave.
19. Korupcia v polícii
Viaceré prieskumy potvrdzujú, e korupcia v polícii je rozírená a dokonca narastá,
obèania nedôverujú policajtom, a nie sú preto ochotní oznámi trestné èiny korupcie.
Nasvedèujú o tom aj viaceré medializované kauzy. Ukázalo sa, e vo vnútri polície
neexistujú dostatoèné mechanizmy na ochranu tých, ktorí takéto korupèné správanie
oznámia. Preto je potrebné sa zásadne vyrovna s týmto fenoménom v radoch polície.
20. Stále neukonèené rekodifikaèné práce Trestného poriadku a Trestného zákona
V Slovenskej republike stále platia trestné kódexy z roku 1961. Napriek viacerým
novelám sa nepodarilo z nich vytvori modernú úpravu zodpovedajúcu súèasným trendom
v trestnom práve (napr. alternatívne tresty, zodpovednos právnických osôb a pod.).
V roku 1999 bola vymenovaná rekodifikaèná komisia, ktorá vytvorila legislatívny
zámer. Obsahuje základné princípy, na ktorých budú postavené nové kódexy. Vláda zámer
schválila. Do konca roka 2001 mala by pripravená definitívna paragrafovaná verzia
nových trestných kódexov a zaèiatkom tohto roka by ju mal prerokova parlament. Zdá
sa vak, e napriek jej viacroènému fungovaniu sa nepodarí schváli nové kódexy ani
v tomto volebnom období. Spoloèenská potreba novej úpravy Trestného poriadku, ale aj
Trestného práva je ve¾mi vysoká.
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C. Navrhované opatrenia
Sfunkèni kontrolu a represiu
1. Sfunkèni kontrolný systém verejnej správy
Kontrola verejných prostriedkov nie je len otázkou mnostva vykonaných kontrol
a mnostva nájdených nedostatkov, ale aj vykonania nadväzujúcich opravných opatrení
zo strany kontrolovaného orgánu tak, aby systém kontroly pôsobil prevenène. Zároveò
by mala kontrola v relevantných prípadoch efektívne spolupracova s políciou a orgánmi
èinnými v trestnom konaní. Kontrola by sa postupne mala zaèa orientova na kontrolu
ex ante ako aj ex post s tým, e je dôleitá orientácia na výsledok. Trend kontroly integrity
èi zavádzanie auditu etiky by sa mal postupne budova aj na Slovensku.
2. Zefektívni kontrolu tátnych podnikov a tátnych akciových spoloèností
a poskytova informácie o ich hospodárení
S cie¾om verejnej kontroly podnikov s úèasou tátu èi obce je potrebné zvýi
aktívne zverejòovanie informácií o hospodárení uvedených podnikov, vrátane takých
informácií, ako je poèet zamestnancov, výka vyplatených platov a odmien, aj informácie
o sponzorstve. Vláda SR na svojom zasadnutí 17. 4. 2002 schválila vzorové stanovy
akciových spoloèností s majetkovou úèasou tátu. Výkon práv tátu v spoloènostiach so
100% majetkovou úèasou tátu patrí do pôsobnosti ministerstva, v ktorého pôsobnosti
je rozhodujúci predmet èinnosti. Posilnením práv akcionára, t.j. tátu, by sa mali vetky
rozhodujúce majetkové transakcie spoloènosti osobitne schva¾ova valným zhromadením,
mala by sa posilni aj osobná majetková zodpovednos èlenov orgánov spoloènosti. Táto
zmena sa zatia¾ iba zaèína realizova. Podobné ustanovenia sa majú vzahova i na tátne
podniky, ktorých truktúru orgánov a kompetencie upravuje samostatný zákon. Takýto
zákon bol predloený na rokovanie Legislatívnej rady vlády, ale je nepravdepodobné,
e sa ho podarí prija ete v tomto volebnom období.
3. Posilni kontrolu samosprávy
V súvislosti s prechodom èasti kompetencií na samosprávu dôjde i k prechodu
verejných prostriedkov. Kontrola ich vyuívania je pod¾a súèasného stavu znaène
obmedzená a vytvára sa tak priestor pre korupciu. Je potrebné uskutoèni viacero
zásadných zmien v oblasti kontroly. Vznik a kreovanie funkcie hlavného kontrolóra by
malo ma obligatórnu povahu a je potrebné stanovi prísne kritériá na osobu, ktorá sa
o takúto funkciu uchádza (vzdelanie, prax a pod.). Právomoci nezávislého hlavného
kontrolóra by sa mali rozíri tak, aby mohol promptne zasahova v prípadoch
nehospodárneho nakladania s verejnými prostriedkami. V èlánku 3.4 Stratégie reformy
verejnej správy sa nachádzajú viaceré návrhy nových progresívnych intitútov v oblasti
kontroly na úrovni samosprávy, ako napríklad predchádzajúci súhlas kontrolných orgánov
v presne vymedzených prípadoch, právo prikáza vykonanie opatrení na odstránenie
stavu, prikáza vykonanie náhradných opatrení, rozpustenie zastupite¾stva samosprávy
v prípade, e nie je moné úlohy obce zabezpeèi iným spôsobom atï. Kontrola je
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oblas, ktorú treba urýchlene upravi. Novelizáciou Ústavy je potrebné taktie rozíri
právomoc NKÚ SR o kontrolu hospodárenia samosprávy v plnom rozsahu.
4. Zriadi peciálneho prokurátora na boj proti korupcii
Jedným z ványch problémov v boji proti korupcii na Slovensku je existencia úzkych
osobných väzieb medzi justiènými a inými tátnymi èi samosprávnymi orgánmi. Osobné
vzahy sú èasto príèinou nedotiahnutia prípadov korupcie do závereènej fázy, a teda
potrestanie páchate¾a. Ministerstvo spravodlivosti predloilo návrh zákona o peciálnom
prokurátorovi na boj proti korupcii a organizovanému zloèinu, ktorý sa vak líi od
pôvodnej koncepcie uvedenej v Národnom programe boja proti korupcii. Ak sa má
posunú boj proti korupcii, je potrebné, aby peciálny prokurátor bol dostatoène nezávislý
a vybavený dostatoènými kompetenciami.
Takýto prokurátor by mal v pôsobnosti odha¾ovanie a vyetrovanie vetkých trestných
èinov korupcie, trestných èinov legalizácie príjmov z trestnej èinnosti a prípadne i trestný
èin zneuitia právomoci verejného èinite¾a. Dobré skúsenosti s podobným intitútom
majú napríklad v Taliansku, panielsku a Litve. Po prijatí tohto zákona je potrebné
zabezpeèi úradu i zodpovedajúce technické vybavenie a personálne obsadenie.
5. Odstraòova súdne prieahy a duplicity
Zmeny v rámci súdnictva by mali smerova ku skracovaniu civilného a trestného
konania a k odstraòovaniu súdnych prieahov. Okrem dôslednej implementácie novely
obèianskeho súdneho poriadku, ktorá by mala by zásadným príspevkom k skráteniu
civilného konania, identickú úpravu treba prija i na úèely trestného konania. Tá by mala
na minimum skráti predprípravné konanie, v rámci ktorého sa dnes dôkazy obstarávajú
a vykonávajú de facto dvakrát (na polícii a následne u vyetrovate¾a), zavies tzv.
vyh¾adávanie, èie monos polície odovzda vec po uskutoènení základných
vyetrovate¾ských úkonov priamo prokurátorovi, zavies monos uzavrie zmier a tie
posilni postavenie pokodeného. Ïalím krokom by mal by návrat k mylienke
racionalizácie súdnych obvodov, ktoré by tie mohli prispie k rýchlejím a kvalitnejím
rozhodnutiam, k meniemu poètu odvolaní a v koneènom dôsledku teda k od¾ahèeniu
súdov. Iným intitucionálnym príspevkom k dobudovaniu nezávislej a erudovanej
súdnej moci by malo by vytvorenie sudcovskej akadémie, samostatného vzdelávacieho
strediska vedeného sudcami pre sudcov, v rámci ktorého by sa osobitná pozornos mala
venova aj otázkam korupcie a jej odha¾ovaniu a penalizovaniu.
6. Zefektívni prácu na súdoch
Preaenos súdov a následná pomalos súdneho konania si vyaduje urýchlené
rieenie i z h¾adiska predchádzania korupcii a odstraòovania korupcie v prípadoch, keï
súdy rozhodujú príli pomaly (napr. obchodný register). Rieením by mohlo by zavedenie
intitútu vyieho súdneho úradníka, ktorý by rozhodoval v nesporových veciach, vydával
úradné odpisy, výpisy z obchodného registra, rozhodoval o súdnych trovách, svedoènom
a znaleckom. Urèité úkony by mohol vykonáva aj v trestnom konaní. V marci tohto
roku schválila vláda takýto návrh zákona, preto je potrebné, aby ho schválil aj parlament
a úspene sa uviedol do praxe, èo prinesie so sebou i finanèné nároky.
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7. Rozíri projekt súdny manament na vetky súdy
V roku 1999 iniciovala sekcia civilného práva Ministerstva spravodlivosti SR
spustenie projektu súdny manament. Následne bol na spustenie pilotného programu
vytypovaný Okresný súd v Banskej Bystrici. Projekt je zameraný na spreh¾adnenie, a tak
odbúranie prípadného podozrenia z manipulácie v pride¾ovaní spisov jednotlivým sudcom.
U pri podaní návrhu sa navrhovate¾ dozvie, ktorý sudca sa bude vecou zaobera. Okrem
protikorupèného efektu priniesol projekt i zefektívnenie a skrátenie súdneho konania.
Ve¾ká èas práce sa presunula na administratívny aparát, èím sa vytvoril priestor na
kvalitnejie preskúmanie prípadu pre sudcu. Projekt sa rozíril i na okresy Bratislava I,
Bratislava V, Koice I a ilina. Snahou by malo by rozíri tento projekt na vetky
okresné a krajské súdy.
8. Vytvori spoloèný pecializovaný tím na boj proti korupcii zloený
z pracovníkov polície, prokuratúry a justície
Vytvorenie jednotného tímu na boj proti korupcii zloeného z pracovníkov polície,
prokuratúry a justície prispeje jednak k zrueniu osobných prepojení a súèasne umoní
vyí stupeò pecializácie, èo je potrebné v zloitých a rozsiahlych prípadoch závanej
korupcie a organizovaného zloèinu. V skutoènosti nie je potrebné vytvára novú jednotku
èi intitúciu. Ak tento súbeh kompetencií nastane v niektorej u fungujúcej jednotke
èi intitúcii - príslunos by bola na súde v Bratislave èi inom väèom meste, prièom by
sa táto príslunos vzahovala na celé územie tátu. Pri vzájomnom prepojení takejto
truktúry na celý protikorupèný tím, t.j. prokuratúru, vyetrovate¾ov a políciu, sa vytvorí
úèinný nástroj v boji proti korupcii.
9. Zavies trestnú zodpovednos právnických osôb
Zavedenie nových intitútov v trestnom práve úzko súvisí s u dlho pripravovanou
rekodifikáciou trestného práva v SR. Z intitútov, ktoré ovplyvòujú korupciu, je potrebné
spomenú zavedenie trestnej zodpovednosti právnických osôb. Ako sankcie by sa mohli
uplatòova peòaná pokuta, prepadnutie veci, zhabanie veci, zákaz poskytova právnickej
osobe dotácie zo tátneho rozpoètu a prepadnutie majetku èlenov jej orgánov. Ïalími
sankciami by mali by vylúèenie monosti získa verejnú zákazku, zákaz výkonu
konkrétnych podnikate¾ských èinností a zánik spoloènosti.
10. Zverejòova meritórne rozhodnutia súdu na internete
Napriek tomu, e sa na Slovensku neuplatòuje precedentné právo, má poznanie
rozhodnutí dôleitý význam z h¾adiska zjednotenia judikatúry súdov a posilnenia dôvery
v spravodlivé rozhodnutie vo veci. Zverejòovanie meritórnych rozhodnutí súdov by sa
malo uskutoèni èo najjednoduchou formou. Prístup k internetu nie je ete v SR benou
záleitosou, avak vzh¾adom na nízku nákladovos a veobecnú dostupnos je to
najlepie rieenie.
11. Zavies intitút preukazovania pôvodu nadobudnutého majetku
Úprava by mala obsahova mechanizmus, ako súdnou cestou odòa majetok osobe,
ktorá nie je schopná dôveryhodne vysvetli jeho pôvod. Monos súdneho konania by
prichádzala do úvahy vtedy, ak medzi deklarovanými príjmami a skutoèným majetkom
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existujú zjavné rozdiely. Úprava by obsahovala povinnos osoby preukáza pôvod
majetku konkrétnymi dokladmi a mechanizmus zabraòujúci dotknutej osobe manipulova
s majetkom potom, èo proti nej generálny prokurátor ako jediný oprávnený dal návrh
na zaèatie civilného súdneho konania. Mala by riei aj zodpovednos tátu za kody,
ktoré by mohli vzniknú neopodstatneným súdnym konaním.
12. Zásadne riei korupciu v polícii, na prokuratúre a súdoch
Polícia, prokuratúra a súdy patria medzi oblasti, ktoré obèania vnímajú ako korupèné.
Ve¾mi nízka je aj dôvera obèanov v tieto represné zloky. Preto obèania nevyuívajú
zákonom predpokladané postupy na oznámenie trestných èinov spojených s korupciou.
Na obnovenie dôvery je potrebné vysporiada sa s korupciou aj vo vnútri týchto zloiek
a zaèa budova integritu.

Posilni prevenciu
13. Obmedzova zásahy tátu do ekonomiky (tátna pomoc, dotácie, subvencie,
garancie, licencie a pod.) a zvýi kriteriálnos a transparentnos
pri ich poskytovaní
Korupèný priestor vzniká najmä tam, kde sa stretáva verejný a súkromný sektor a kde
tát zasahuje do ekonomických procesov. Preto prehodnotenie týchto tátnych zásahov
môe obmedzi korupèný potenciál. V prípadoch, kde tátna ingerencia zostane, je
potrebné pozornos venova obmedzeniu vo¾nosti v rozhodovaní, vytváraniu systému
kritérií a zvyovaniu transparentnosti.
14. Zvýi kriteriálnos a transparentnos v ude¾ovaní licencií, subvencií,
dotácií, garancií a pod.
Vláda vypracovala návrh tátnej licenènej politiky, ktorý je potrebné implementova.
Podobne je potrebné postupova v oblasti dotácií, subvencií, garancií a tátnej pomoci.
Zvyovanie úrovne transparentnosti je v tejto oblasti nevyhnutné (vrátane zverejòovania
príjemcov licencií, subvencií, dotácií, garancií).
15. Zverejòova podrobné informácie o èerpaní predvstupových prostriedkov
Za úèelom zvýenia transparentnosti fungovania a pouívania prostriedkov programu
predvstupovej pomoci Európskej únie bol spustený informaèný systém pre verejnos
s údajmi o èerpaní zdrojov EÚ. Zavedenie takéhoto systému predstavuje pokrok vo
zvyovaní transparentnosti v tejto oblasti. Databáza vak obsahuje len informácie
z Finanèných memoránd a aj to nie do úplných podrobností. Ambíciou je získa aj
informácie, ktoré sú momentálne nedostupné pre verejnos z dôvodu uplatòovania DIS
Manuálu pri tendrovaní, t.j. informácie o procese výberu, spôsobe výberu, hodnotení
ostatných ponúk, zloenia komisie, dôvodov atï., ktoré nie je moné pod¾a pravidiel
Európskej únie verejne publikova.
16. Zjednodui správne konanie
Pod¾a analýz o stave korupcie jedným z najèastejích dôvodov uplácania na správnych
orgánoch a iných úradoch je to, e obèania chcú svoje rozhodnutie najmä rýchlo. Viac
ako 35 rokov starý zákon o správnom konaní (správny poriadok), ktorého reimom
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sa spravujú roène desatisíce rôznych konaní, je vak z tohto poh¾adu v rozpore
s oèakávaniami. Úrady toti majú pod¾a neho na vydanie rozhodnutia i nieko¾ko
mesiacov. Preto je iaduce, aby sa za úèelom eliminácie korupcie a priblíenia sa
k oèakávaniam obèanov slovenské správne konanie reformovalo, a to smerom, ktorým
sa uberajú administratívne konania vo vyspelých krajinách, t. j. hlavne procedurálnym
"zonurovaním" konania pod¾a vzoru konania civilného, výrazným skrátením lehôt na
vydanie rozhodnutia, minimalizáciou monosti vyuíva tzv. správne uváenie úradníka
(ktoré je èasto svojvo¾né), irokým definovaním tzv. úèastníkov konania, implementáciou
princípu maximálnej otvorenosti (publicity), zúením monosti podáva mimoriadne
opravné prostriedky a prípadne i zverejnením rozhodovania o odvolaní proti prvostupòovému
rozhodnutiu orgánu verejnej správy priamo súdom.
17. Legalizova príplatky za poskytnutie nadtandardných sluieb zo strany
verejnej správy a garantova ich vykonanie
tát prostredníctvom zákonov vyaduje od obèanov viacero povolení, vydáva doklady
alebo uskutoèòuje iné úkony. Lehoty na rozhodovanie tátnych orgánov sú väèinou
pätnás alebo tridsa dní. Dochádza èasto k podplácaniu, aby bolo napríklad povolenie
vydané èo najrýchlejie.
Na Slovensku je napr. vydávanie cestovných dokladov umonené i v zrýchlenom
konaní za prísluný poplatok. Základným predpokladom irieho uplatnenia takejto
legalizácie príplatkov (napr. na katastrálnych, ivnostenských úradoch) je garancia
zákonných lehôt a rovnako i garancia nadtandardnej sluby. V opaènom prípade sa
priestor pre korupciu nezúi, iba sa èas príjmov zlegalizuje.
18. Sprísni zodpovednos tátu za kodu
Platný zákon o zodpovednosti tátu za kodu spôsobenú rozhodnutím orgánu tátu
alebo jeho nesprávnym úradným postupom vznikol ete v roku 1969 a je nepostaèujúci.
Neumoòuje napr. poskytnú úhradu ujmy za tzv. prieahy, teda za mekanie s vydaním
rozhodnutia. Aj preto je ve¾ká väèina saností proti SR na trasburský súd kvôli
prieahom v konaní, èie z dôvodu nesprávneho úradného (súdneho) postupu. Nový
zákon, ktorého prijatie meká u nieko¾ko rokov a ktorý môe významným spôsobom
prispie k potlaèeniu tzv. "malej korupcie" (petty curruption), preto musí odstráni túto
systémovú chybu a zároveò zavies zodpovednos aj za ne/konanie orgánov územnej
samosprávy a tie úpravu individuálnej zodpovednosti pracovníkov verejnej správy
konajúcich, resp. nekonajúcich v rozpore s právnymi predpismi. Takéto opatrenie môe
vyvola i tlak na rýchlejie konanie a rozhodovanie orgánov verejnej správy a súdov.
19. Zefektívni katastre nehnute¾ností
Vybavenie iadosti o vklad vlastníckeho práva k nehnute¾nosti do katastra nehnute¾ností
trvá v priemere a jeden rok a niekedy aj dva roky, hoci zákonom stanovená lehota je 30 dní.
Vláda pripravila Analýzu a návrh systémových opatrení zlepenia èinnosti katastrálnych
úradov, prièom ako priorita v krátkodobom horizonte by malo by odstránenie problému
nadbytoèných iadostí a odbremenenie pracovníkov katastrov od úloh tam, kde je
to moné. Rozsiahlejie systémové opatrenia zatia¾ neboli uskutoènené. Jedným
z najprijate¾nejích rieení za dnených podmienok je zverejnenie èasti informácií
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katastra na internete. Navrhujú sa i ïalie opatrenia v dlhom èasovom horizonte, ktoré
súvisia s reformou administratívneho riadenia a s reformou financovania katastrov.
Pretoe sa pravdepodobne nepodarí problémy katastra vyriei v tomto volebnom období,
malo by sa to sta prioritou novej vlády.
20. Prija prísny a vynútite¾ný zákon o konflikte záujmov
Návrh nového ústavného zákona o konflikte záujmov z dielne pracovnej skupiny
poslancov NR SR vytvára komplexnú úpravu pre vetky tri zloky moci a zároveò
stanovuje aj spoloèné základné princípy. Na návrh nadväzujú dva vykonávacie zákony,
ktoré túto problematiku upravia podrobnejie na úrovni verejných èinite¾ov a funkcionárov
samosprávy. Predloený návrh riei nedostatky súèasného ústavného zákona, roziruje
osobnú pôsobnos a predovetkým zjednoduuje konanie o rozpore záujmu.
Mimovládne organizácie zdruené v Aliancii - Stop konfliktu záujmov vypracovali
pozmeòujúce návrhy, ktorých súèasou je i monos uloi finanènú pokutu a tzv.
postzamestnanecké obmedzenia, t.j. èasovo obmedzený zákaz urèitých èinností spolu
s povinnosou zverejòova majetkové priznania i po opustení verejnej funkcie.
21. Zavies intitút "whisteleblowing" - chránené informovanie
o nekalých praktikách
Stáva, e v organizácii sa uskutoèòujú nekalé korupèné praktiky, prièom vedenie
o takýchto aktivitách nie je informované. Tí, ktorí sú na nekalých praktikách zainteresovaní,
o nich samozrejme informova nebudú. Je dôleité zavies jasné pravidlá aj do tejto oblasti,
aby sa mohla budova dôvera pracovníkov v integritu danej intitúcie a v praktickom
ivote rýchle a efektívne riei mnohé s uvedeným javom spojené problémy. Ide o intitút
známy z angloamerického práva, ktorý motivuje pracovníkov v tátnej správe, samospráve,
ale aj v súkromnom sektore k väèiemu záujmu informova o nekalých praktikách
v ich organizácii. Osobe, ktorá takúto skutoènos oznámi príslunému úradu, sa zabezpeèuje
ochrana jej práv a zvauje sa jej prípadné odmenenie za slubu pre verejnos, t. j. za
ochranu spoloèenských hodnôt.
22. Vypracova a implementova etické kódexy pre pracovníkov
vo verejnom sektore
Jedným z pilierov etickej infratruktúry sú etické kódexy, ktoré je vhodné pripravi
a zavies do praxe vo vetkých zlokách verejnej moci na Slovensku. Pritom platí,
e etické kódexy by mali stanovi jasné a zrozumite¾né pravidlá správania sa pracovníkov
vo verejnom sektore. Zároveò je dôleité zadefinova mechanizmus implementácie
stanovených pravidiel tak, aby sa stal oporou transparentného procesu prijímania
rozhodnutí vo verejnom sektore. S cie¾om zvýi transparentnos styku s verejnosou je
napr. vhodné v etickom kódexe zadefinova pravidlo vedenia verejne dostupného
registra darov pracovníkov príslunej organizácie a verejne dostupnej knihy návtev,
ktorá by poukazovala na cie¾ a obsah stretnutia pracovníkov s jednotlivými stránkami
v ich pôsobnosti. Vo zvlá senzitívnych oblastiach verejnej správy zavies povinnú
a pravidelnú rotáciu pracovníkov, posilni princíp viacerých oèí, kolektívnos v rozhodovaní.
Je tie potrebné odpolitizova verejnú správu a zvýi jej profesionalitu. Kvalita verejnej
správy je jedným z predpokladov úspených reforiem a integraèných snáh. Dosia¾ bola
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spolitizovaná a personálna politika bola málo otvorená, transparentná a vytvárala priestor
pre korupciu. Preto je potrebné významné verejné pozície obsadzova na základe
otvorených konkurzov.
23. Prija zákon o vstupe verejnosti do legislatívnych procesov
Poèas transformaèného obdobia sa na Slovensku presadila prax ovplyvòovania
rozhodovacích procesov cez zákonné zvýhodòovanie profesijných komôr. Prevládajú
èiastkové úpravy, ktoré priznávajú v legislatívnom procese istým subjektom a záujmovým
skupinám exkluzívne právo ovplyvòova podobu vznikajúcich procesov. Opatrením,
ktoré by mohlo do urèitej miery korigova tento trend, je návrh zákona o vstupe verejnosti
do legislatívneho procesu. Na základe realizácie auditu sa proces pripomienkovania
zákonov a iných vládnych dokumentov presunul na internet a otvoril sa priestor pre
vstup verejnosti doò. Vo väzbe na uvedené bol pripravený návrh zákona, ktorý bol
predloený ako poslanecký návrh do parlamentu. Návrh zákona vychádza z troch
základných princípov. Prvým je otvorenie legislatívneho procesu verejnosti. Druhým
vyrovnanie ancí na ovplyvnenie podoby právnych noriem. Navrhovaný zákon èiastoène
vyrovnáva ance verejnosti ovplyvni podobu návrhu právnej normy, ktorá sa jej
bezprostredne dotýka, a to tak na úrovni legislatívneho procesu vo vláde èi NR SR, ako
aj na úrovni obcí a VÚC. Tretí princíp spoèíva v zakotvení povinnosti predkladate¾a
zverejni legislatívny návrh ete predtým, ako sa ním bude zaobera prísluný schva¾ovací
orgán. Prijatie navrhovaného zákona v NR SR by výrazne prispelo k pluralite reprezentácie
záujmov ako aj k posilneniu právnej istoty obèana.
24. Stransparentni verejné obstarávanie a predaj majetku
a zavádza protikorupèné opatrenia
Medzi potrebné zmeny vo verejnom obstarávaní patrí zjednoduenie predpisov
regulujúcich verejné obstarávanie, vytvorenie a implementácia Etického
kódexu obstarávate¾a, ktorý je vhodné zahrnú aj do dohôd pre jednotlivé prípady
obstarávania a do pracovných zmlúv. Zároveò je potrebné zmeni systém kontroly tak,
aby sa úspenos verejného obstarávania posudzovala pod¾a výsledku a zavies audity
ex-ante a ex-post. V oblasti rozhodovania o námietkach, ktoré uskutoèòuje Úrad pre
verejné obstarávanie, je potrebné zvýi transparentnos, napr. zverejòovaním rozhodnutí
o námietkach aj s odôvodnením. Ïalej je vhodné rozíri zverejòovanie vetkých
relevantných informácií o verejnom obstarávaní (ako sú napr. kritériá, zápisnice, zmluvy
a pod.) tak, aby boli verejne dostupné. Transparentne by sa malo postupova aj pri predaji
majetku. Je nevyhnutné poskytova informácie, ktoré sú obsiahnuté v Privatizaènom
informaènom minime navrhovanom TIS.
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25. Zverejòova relevantné rozhodnutia a ich odôvodnenia na internete
(napr. rozhodnutia o námietkach Úradu pre verejné obstarávanie,
Úradu pre tátnu pomoc, Protimonopolného úradu, regulaèných úradov a atï.)
Aj keï verejná správa zaèala s aktívnym zverejòovaním niektorých informácií, stále
nie sú zverejòované odôvodnenia rozhodnutí, kde by mali by vysvetlené dôvody
a kritériá na rozhodovanie. Zverejòovanie by umonilo verejnú kontrolu, nútilo
administratívu k väèej zodpovednosti a preventívne by pôsobilo aj proti korupcii.
26. Uskutoèni potrebné reformy v zdravotníctve a prija protikorupèné opatrenia
Jedným z následkov nerealizácie systémovej reformy zdravotníctva v tomto volebnom
období je aj pretrvávajúca vysoká miera korupcie v tejto oblasti. Budúca vláda by sa preto
mala zasadi o èo najrýchlejie natartovanie takejto reformy. Jej cie¾om by malo by
zvýenie transparentnosti finanèných tokov, odbúranie vysokej miery regulácií a vnesenie
trhových princípov do zdravotníctva. Reformu zdravotníctva je potrebné chápa ako
zásadný predpoklad boja proti korupcii v tejto oblasti. Potvrdzujú to aj skúsenosti z obdobia
fungovania súèasnej vlády, keï sa ukázalo, e akáko¾vek protikorupèná stratégia
v rezorte zdravotníctva je neefektívna bez rieenia problémov celého systému. V súvislosti
s korupciou je napr. potrebné zvýi transparentnos tátnej liekovej politiky. U od
roku 1998 existuje na slovenskom farmaceutickom trhu Etický kódex, ktorý upravuje
marketingové praktiky farmaceutických spoloèností. Ve¾mi èasto vak tieto firmy
zaplatia lekárom cestu, ubytovanie a vreckové na medzinárodný kongres. Èastým miestom
sú napríklad Kanárske ostrovy, USA a Juná Amerika. Umoòuje to neexistencia presných
zákonných pravidiel na ich èinnos a nejasná tátna lieková politika. Je potrebné preto
zvýi transparentnos v korupène citlivých oblastiach, napr. pri kategorizácii liekov.
27. Uskutoèni reformy v kolstve, riei korupène citlivé oblasti
Hlavným nedostatkom súèasného kolstva je niia ako oèakávaná vzdelanostná
úroveò (v SR je ve¾mi málo ekonomicky èinného obyvate¾stva s pomaturitným vzdelaním,
a to iba 10 %, prièom v priemere v EÚ má takéto vzdelanie 21 % obyvate¾stva)
a percepcia obyvate¾stva, ktorá vníma celú oblas vzdelávania ako vysoko korupènú,
a to najmä oblas prijímacích pohovorov. Medzi moné kroky smerujúce k zlepeniu
situácie patrí väèia samo/regulácia a tandardizácia prijímacích pohovorov na stredné
a vysoké koly, zvýenie kapacity systému reagova na dopyt, ako aj definovanie
tandardov vzdelania, na ktoré majú iaci a tudenti právo.
28. Zvyova transparentnos financovania politických strán
Korupcia je èasto spojená s financovaním politických strán. Podnikatelia, ktorí
podporovali politické subjekty, oèakávajú zvýhodnenia (pri verejných zákazkách,
poskytovaní licencií, získaní informácií atï.) po nástupe novej vlády a verejných èinite¾ov
k moci. Napriek zmenám v tejto oblasti financovanie politických strán je stále málo
transparentné a je spájané s korupciou. Nová úprava financovania politických strán by
mala napr. regulova prijímanie darov a èlenských príspevkov - mala by by stanovená
jasná hranica medzi darmi a èlenskými príspevkami. To znamená stanovenie maximálnej
výky èlenského príspevku a kadá vyia suma by musela by registrovaná ako dar.
Poskytovanie darov pre politické strany by zároveò malo by upravené tak, aby politická
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strana mohla od jedného darcu prija v jednom roku len urèitú zákonom stanovenú
sumu. Takto postavený systém financovania politických strán by èiastoène obmedzil
vplyv ve¾kých sponzorov na politické strany a zabezpeèil efektívnejiu kontrolu ich
hospodárenia. Mala by riei moné presúvanie prostriedkov cez mimovládne organizácie,
poradenské, marketingové firmy do politických strán.
29. Zavies výuèbu boja proti korupcii do uèebných osnov základných
a stredných kôl
Bojova proti korupcii znamená aj meni postoje ¾udí, ich aktivity pri kontrole správy
vecí verejných. Výchova aktívneho obèana sa musí zaèína u v kolách. Je vhodné zvýi
informovanos mladých ¾udí o protikorupèných nástrojoch a vplyvoch korupcie formou
zavedenia problematiky boja proti korupcii do uèebných osnov. Jedným z cie¾ov je
proaktívne vychováva mladú generáciu tak, aby pochopila uvedenú problematiku
a aktívne sa zapojila do jej rieenia.
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