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SPRÁVA O ČINNOSTI TRANSPARENCY INTERNATIONAL
SLOVENSKO V ROKU 2006
Transparency International Slovensko (TIS) je nezisková nestranícka mimovládna organizácia so
sídlom v Bratislave. Je národnou pobočkou celosvetovej mimovládnej organizácie Transparency
International a na Slovensku pôsobí od roku 1998. TIS sa venuje predovšetkým otázkam spojeným
s korupciou vo verejnom sektore Slovenska, a to na centrálnej úrovni, ako aj na úrovni
decentralizovanej správy vecí verejných. Medzi hlavné ciele TIS patrí podpora a presadzovanie
takých hodnôt v slovenskom verejnom sektore, akými sú transparentnosť, zodpovednosť, dôvera a
integrita, ktoré významným spôsobom pomáhajú znižovať korupciu.
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I. AKTIVITY TRASPARENCY INTERNATIONAL SLOVENSKO V ROKU 2007
Pri spätnom pohľade na rok 2007 možno konštatovať, že v tomto roku TIS pokračovala v úspešnom
rozvíjaní aktivít zameraných na boj proti fenoménu korupcie vo viacerých smeroch. Táto činnosť
vychádzala z presvedčenia, že znižovať korupciu znamená urobiť systémové zmeny v oblasti
prevencie a represie a zároveň zvyšovať citlivosť verejnosti na túto oblasť.
Aktivity, ktoré mali zvýšiť vnímavosť občanov na korupciu, sa zamerali na vzdelávanie študentov
stredných škôl a univerzít, na protikorupčné tréningy zamestnancov štátnej správy a samosprávy.
Médiá ako protikorupčný hráč sú v boji s korupciou významným spojencom. Z tohto dôvodu sme
zorganizovali viaceré tlačové besedy, vydali niekoľko tlačových správ, v ktorých sme zaujali
stanovisko k mnohým otázkam spojeným s korupciou a s konfliktom záujmov a takisto sme
poskytli množstvo vyjadrení pre médiá, zároveň s publikovaním viacerých autorských článkov.
Bilancujúc rok 2007, by TIS rada poďakovala donorom, ktorí podporili jej aktivity, a takisto
členom Aliancie za transparentnosť a boj proti korupcii, externým spolupracovníkom TIS za ich
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doterajšiu spoluprácu a médiám, ktoré napomáhali vytvárať protikorupčné povedomie.
Viac informácií o aktivitách TIS poskytujeme na nasledujúcich stranách.

1. Transparentnosť eurofondov
Transparentnosť v procese využívania štrukturálnych fondov je jednou zo základných podmienok
efektívneho, racionálneho a účelného využívania zdrojov EÚ. Vstupom do Európskej únie získala aj
Slovenská republika možnosť čerpať financie zo štrukturálnych fondov únie. Keďže ide o verejné
prostriedky, tento sektor prináša aj prípady netransparentného nakladania a následne premárnenej
šance. V roku 2007 TIS uskutočnila viaceré aktivity zamerané na túto problematiku.
TIS v roku 2007 v spolupráci s Inštitútom pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) uskutočnila
výskum, ktorého výstupom bola analýza náchylnosti eurofondov na korupciu pod názvom Korupcia
a štrukturálne fondy EÚ na Slovensku. TIS sa v tejto analýze snažila identifikovať zraniteľné
oblasti pre korupciu štrukturálnych fondov v období rokov 2007 – 2013 na základe skúseností z
predchádzajúceho obdobia 2004 – 2006, ako aj poskytnúť návrhy riešení, ktoré by prispeli k
zníženiu rizika výskytu korupcie pri nakladaní s nimi. Analýza označila za najrizikovejšie oblasti
infraštruktúru, priemysel a služby vzdelávania, zamestnanosť a sociálnu inklúziu. Text pripravil
Ctibor
Košťál
z
SGI.
Celé
znenie
analýzy
je
dostupné
na
http://www.transparency.sk/eurofondy/analyza_final.pdf. V júni 2007 TIS usporiadala tlačovú
besedu, na ktorej analýzu prezentovala.

2. Transparentná samospráva
Decentralizácia verejnej moci, presun kompetencií, právomoci a verejných zdrojov na miestne a
regionálne samosprávy priniesli mnoho pozitív, znamenajú však aj nárast vnímanej korupcie na
tejto úrovni správy vecí verejných. Preto sa TIS už niekoľko rokov venuje tejto problematike.
Aktivity roku 2007 nadväzujú na projekty a úspechy z predchádzajúceho roku.
V roku 2007 sa TIS zamerala hlavne na posilnenie postavenia watchdogerských organizácií v
samospráve a ich boj proti korupcii. V rámci svojho samosprávneho programu uskutočnila tieto
aktivity.
Počas celého roka TIS prevádzkovala svoju právnu poradňu určenú právnickým a fyzickým
osobám. Viac informácií o poradni nájdete v osobitnej časti.
Okrem toho TIS usporiadala tri intenzívne semináre zamerané na verejnú kontrolu regionálnej
samosprávy. Prvým bol trojdňový seminár v Repišti Verejná kontrola VÚC v marci tohto roka, na
ktorom sa zúčastnili zástupcovia regionálnych médií, ale aj občianski aktivisti. Na konci júla sa
v Kremnici na Skalke uskutočnil druhý intenzívny seminár pod názvom Verejná kontrola miestnej
samosprávy. Na seminári najprv, v medzinárodnej časti, prezentovali svoje občianske protikorupčné
aktivity aktivisti z Českej republiky a Poľska, program potom pokračoval odborným programom
a výmenou skúseností z verejnej kontroly moci na úrovni miestnej samosprávy medzi občianskymi
aktivistami. Tretí zo série seminárov pod názvom Poslanecká Skalka sa uskutočnil v novembri.
Išlo najmä o výmenu skúseností účastníkov z oblasti implementácie protikorupčných opatrení. Na
seminári sa zúčastnili starostovia a poslanci mestských zastupiteľstiev z desiatich obcí a miest
4
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Slovenskej, ale aj Českej republiky. Na týchto seminároch bolo prítomných približne 70 účastníkov.
Zároveň TIS realizovala v máji sériu štyroch vzdelávacích seminárov určených najmä
regionálnym novinárom, ktorí sa venujú téme územnej samosprávy. Cieľom bolo poskytnúť nový
pohľad a diskutovať o miestach najčastejšieho výskytu korupcie a konfliktu záujmov v samospráve,
osobitne na prahu nového programovacieho obdobia EÚ na roky 2007 – 2013 v oblasti
administrácie finančných prostriedkov z fondov Európskej únie. Semináre sa uskutočnili v mestách
Košice, Bratislava, Banská Bystrica a Žilina.
V rámci svojho samosprávneho programu sa tento rok TIS obohatila aj o spoluprácu s viacerými
watchdogovými organizáciami zo zahraničia. Prvou takouto aktivitou bola spolupráca
s organizáciou v Poľsku, presnejšie so Združením lídrov miestnych občianskych skupín (SLLGO).
Zástupcov tejto organizácie sme privítali už v marci a usporiadali sme sériu prezentácií v piatich
krajských mestách (Bratislava, Žilina, Prešov, Košice a Banská Bystrica) na tému Watchdogové
organizácie a regionálna samospráva v Poľsku. TIS recipročne vyslala svojich dvoch zástupcov
(Vladimíra Pirošíka a Ivana Rončáka) v júli na návštevu centrály SLLGO vo Varšave. Hlavným
cieľom návštevy bolo oboznámiť sa so skúsenosťami poľskej organizácie na poli verejnej kontroly
moci v samospráve a prehĺbiť stále trvajúcu spoluprácu. Podobne ako v Poľsku prebiehala aj
spolupráca s watchdogovou organizáciou OZ Oživení v Českej republike. V júli na stretnutí
českých protikorupčných aktivistov v Rozsochatci pri Havlíčkovom Brode Vladimír Pirošík a Ivan
Rončák prezentovali aktivity slovenských watchdogových organizácií, ako aj závery výskumu
o poskytovaní verejných služieb samosprávami na Slovensku. V novembri TIS opäť privítala
zástupcov OZ Oživení a usporiadala ďalšiu sériu prezentácií v piatich krajských mestách, tentoraz
na tému Radničné periodiká v ČR a Zadávanie verejných zákaziek samosprávami. V druhej
polovici októbra 2007 navštívili Vladimír Pirošík a Ivan Rončák Macedónsko za účelom
workshopu trénerov implementujúcich interné reformy v samospráve. Tréning bol založený na
úspešnej skúsenosti zavádzania reforiem starostom bolívijského hlavného mesta La Paz Ronaldom
Macleanom v 80. a 90. rokoch 20. storočia.
V rámci projektu zameraného na územnú samosprávu sa v marci uskutočnila návšteva nemeckých
expertov, ktorí tu prezentovali tzv. whistleblowing system. Experti prezentovali svoje poznatky
Prezídiu policajného zboru, stretli sa s médiami a v Repišti mali prezentáciu na seminári Verejná
kontrola VÚC.
Na podporu samosprávneho programu v prvom štvrťroku 2007 vydala TIS
publikáciu Verejná kontrola samosprávy, ktorej editorom je Vladimír
Pirošík. V rámci projektu Posilňovanie úlohy miestnych a regionálnych
watchdogových organizácií v boji proti korupcii vydala TIS publikáciu pod
názvom Ako to vidia občania (Názory verejnosti na stav korupcie
v miestnej samospráve a na aktivity občanov vykonávajúcich kontrolu
moci). Publikáciu tvorí správa z výskumu verejnej mienky o vnímaní
korupcie v miestnej samospráve z novembra 2007, ktorý realizovala pre
TIS agentúra FOCUS.
Samosprávny program TIS bol v roku 2007 financovaný z grantu
Európskej komisie a slovenským zastúpením Nadácie Friedricha Eberta.
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3. Verejné firmy a korupcia
Aj v roku 2007 TIS vyvíjala aktivity v rámci svojho programu verejné firmy a korupcia.
Vo februári 2007 vydala TIS v spolupráci s Janom Pavlom z Vysokej školy ekonomickej v Prahe
výsledky výskumu pod názvom Metódy zabezpečovania vybraného okruhu služieb obcami na
Slovensku a vzťah k nákladovej efektívnosti. Cieľom štúdie bolo zistiť, ako sa zabezpečujú miestne
verejné služby v obciach Slovenskej republiky, ako aj poukázať na vzťah medzi zvolenou metódou
a nákladovou efektívnosťou.
Výsledky výskumu sú v plnom znení dostupné na
http://www.transparency.sk/PPP/docs/metody.pdf.
Aktivity v tejto oblasti boli financované z 2% z dane.

4. Protikorupčná podnikateľská charta

TIS v rámci snahy o zavedenie protikorupčných opatrení pri podnikaní vedie od roku 2003 projekt
Protikorupčnej podnikateľskej charty. Aj v roku 2007 TIS pokračovala v aktivitách súvisiacich
s podporou tohto projektu.
Dňa 27. februára 2007 usporiadala TIS v hoteli Devín v Bratislave seminár pod názvom
Elektronické verejné obstarávania ako nástroj na zvýšenie transparentnosti. Seminár pozostával
z dvoch blokov a medzi prednášajúcimi vystúpili aj zástupcovia firmy IBM, Ministerstva financií
SR, ale aj inštitúcií, ktoré sú priamo zainteresované do procesu verejného obstarávania. Seminár
otvoril Pavel Nechala a Jiří Vlach.
TIS taktiež zorganizovala seminár na tému Etický kódex a protikorupčné opatrenia v podnikaní na
31. 5. 2007. Účasť na seminári potvrdili predstavitelia významných slovenských firiem (US STEEL
a Slovenské elektrárne), avšak z dôvodu slabého záujmu miestnych podnikateľov sa nakoniec
neuskutočnil.
Viac informácií o aktivitách TIS zameraných na podnikateľské prostredie je možné nájsť na stránke
www.charta.sk.
Projekt bol realizovaný s podporou Britskej ambasády v Bratislave.

5. Protikorupčné vzdelávanie a výskum v tejto problematike
V roku 2007 TIS v rámci svojho programu protikorupčné vzdelávanie uskutočňuje viaceré aktivity,
medzi ktoré patria semináre, workshopy, vzdelávacie pobyty atď. Tieto aktivity sú nasmerované
predovšetkým na politikov, médiá, aktivistov, úradníkov, ale aj vysokoškolských a stredoškolských
študentov.
Začiatkom roka TIS zorganizovala Protikorupčný seminár pre mladých ľudí v Repišti, na ktorom
vystúpili Juraj Nemec z Univerzity Mateja Bela, Zuzana Wienk z Aliancie Fair-Play alebo Juraj
Gallo z Mestského úradu v Žiari nad Hronom. S účastníkmi na tému Mladý človek v samospráve
6
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diskutoval aj novozvolený primátor Banskej Štiavnice Pavol Balžanka. Seminár bol určený najmä
pre študentov vysokých škôl s humanitným zameraním. Jeho cieľom bolo oboznámiť mladých ľudí
s ich právami ako aktívnych občanov a oboznámiť ich s rôznymi aspektmi fungovania samospráv a
stretu verejného a súkromného záujmu. Seminár sa uskutočnil v rámci projektu Cities for peace and
democracy in Europe implementovaného Asociáciou agentúr miestnej demokracie pôsobiacou pri
Rade Európy.
V máji sa v priestoroch TIS uskutočnil workshop Transparentnosť pri prideľovaní štátnych dotácií
obciam, ktorý bol súčasťou výskumu TIS.
TIS spolupracuje s Inštitútom filozofie a etiky Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v rámci
ESF projektu zameraného na skvalitnenie vzdelávania v študijných programoch etika. Na TIS
pôsobia aj stážisti a stážistky z Katedry politológie Filozofickej fakulty a Fakulty sociálnych a
ekonomických vied Univerzity Komenského. Počas leta 2007 v TIS pôsobil Tomáš Jacko, stážista
z University of Manchester (UK), a v posledných mesiacoch roku stážovala Ivana Griačová z FSEV
UK v Bratislave.
Ďalej TIS v spolupráci s Ústavom verejnej politiky Fakulty sociálnych a ekonomických vied vedie
trojročný projekt zameraný na výskum korupcie a protikorupčnej politiky. Projekt má tri fázy a
vzniká vďaka podpore Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV). V prvej fáze projektu
APVV spracovali jednotliví autori štyri prehľadové články venujúce sa teóriám a pohľadom na
je
dostupná
na
korupciu.
Štúdia
Teórie
korupcie
http://www.transparency.sk/docs/general/teorie_korupcie.pdf. V druhej
fáze
sa výskumníci
venovali viacaspektovej analýze úspešnosti potláčania korupcie v nasledujúcich krajinách:
Slovinsko, Írsko, Estónsko a Južná Kórea. Tretia fáza identifikuje hlavné protikorupčné nástroje,
ktoré boli na Slovensku použité v rokoch 1998 až 2006. Súčasťou identifikácie a pochopenia
účinných protikorupčných nástrojov je aj príprava desiatich prípadových štúdií, ktoré sa podrobne
venujú analýze vybraných protikorupčných nástrojov.
Emília Sičáková- Beblavá vedie predmety zamerané na otázky korupcie na Ústave verejnej politiky
a Ústave európskych štúdií a medzinárodných vzťahov Fakulty sociálnych a ekonomických vied
Univerzity Komenského v Bratislave. Prednášala aj na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej
univerzity v Bratislave.
Aktivity v tejto oblasti sa uskutočňovali vďaka 2% z dane, výskumnému projektu APVV a
s podporou Rady Európy.

6. Vláda a protikorupcia
V rámci programu Vláda a protikorupcia sa TIS
zameriava na formuláciu protikorupčných opatrení a na
ich presadzovanie do praxe. Pri presadzovaní
navrhovaných opatrení sa TIS snaží spolupracovať
s predstaviteľmi
Protimonopolného
úradu
SR,
Najvyššieho kontrolného úradu SR, Úradu pre verejné
obstarávanie, s vládou SR, Národnou radou SR, ako aj
s predstaviteľmi relevantných politických strán.
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V septembri 2007 sa v priestoroch Pálfyho paláca v Bratislave uskutočnila konferencia
Protikorupčné nástroje – prevencia a represia, ktorú organizovala TIS v spolupráci s Generálnou
prokuratúrou SR, Výborom pre nezlučiteľnosť funkcií NR SR, Veľvyslanectvom USA v Bratislave
a Britským veľvyslanectvom v Bratislave. Cieľom konferencie bolo predstaviť súčasné a plánované
aktivity v rámci boja proti korupcii na Slovensku, ako aj vytvoriť priestor na prezentáciu
pozitívnych príkladov boja proti korupcii z USA a Veľkej Británie. V úvode konferencie vystúpili
predseda vlády SR Róbert Fico a veľvyslanec USA na Slovensku J. E. Rodolphe Vallee.
Konferencia pozostávala z dvoch panelov, pričom prvý bol venovaný prevencii korupčného
správania a predchádzaniu konfliktu záujmov a druhý bol zameraný najmä na represívnu stránku
boja proti korupcii.
V októbri 2007 TIS spracovala pre vládu Slovenska súbor protikorupčných odporúčaní, ktoré je
potrebné v súčasnosti uskutočniť na zníženie korupcie na Slovensku. Materiál pod názvom
Protikorupčné odporúčania na aktualizáciu Národného programu boja s korupciou nadväzuje na
aktivity z predchádzajúceho roka, t. j. na protikorupčné opatrenia obsiahnuté v Protikorupčnom
minime 2006. TIS navrhla 30 protikorupčných opatrení pre vládu a podrobne rozpracovala ich
implementáciu vo verejnom sektore. Celé znenie dokumentu je dostupné na
http://www.transparency.sk/aktuality/namety_TIS3.pdf.
Ďalej TIS v septembri 2007 na tlačovej besede prezentovala Index vnímania korupcie 2007
a Hodnotenie doterajšej Vlády SR a Národnej rady SR v oblasti boja proti korupcii.
Vláda Slovenska v rámci formovania protikorupčnej politiky prijala uznesenie, ktorým sa zriadila
pracovná skupina premiéra Róberta Fica na aktualizáciu Národného boja proti korupcii. Emília
Sičáková- Beblavá je členkou tohto výboru, ktorý sa snaží znížiť priestor na korupciu vo verejnom
sektore.
Ďalej sa TIS venovala spôsobom a transparentnosti rozdeľovania nenávratných finančných
transferov
z centrálnej
vlády
obciam
na
Slovensku.
Na
http://www.transparency.sk/samosprava/dotacie.php je možné získať prehľad o jednotlivých typoch
dotácií a spôsoboch rozhodovania o nich. Ďalej TIS zisťovala stranícky vplyv na rozdeľovanie
uvedených zdrojov. Jednotlivé zistenia prezentovala na tlačových besedách. Zároveň TIS
spolupracovala na príprave novely zákona, ktorej cieľom bolo zaviesť väčšiu transparentnosť do
danej oblasti. Táto aktivita je podporovaná nadáciou Trust for Civil Society.

7. Verejné obstarávanie a korupcia
V rámci svojich programových aktivít sa TIS už od začiatku svojho vzniku venuje problematike
verejného obstarávania, prostredníctvom ktorého sa vynakladá podstatná časť verejných zdrojov
a ktoré aj podľa prieskumov verejnej mienky patrí k oblastiam najviac vystaveným rizikám
korupcie.
Od februára 2007 sa TIS zapojila do medzinárodného projektu Monitoring systému verejného
obstarávania, ktorý je koordinovaný centrálou Transparency International v Berlíne. Na projekte
participujú pobočky TI zo 14 krajín strednej Európy a strednej Ázie. Cieľom je analyzovať
a porovnať systémy verejného obstarávania v zúčastnených krajinách a na základe zistení poukázať
na možné korupčné riziká.
V auguste TIS pripravila v spolupráci s Janom Pavlom a Vysokou školou ekonomickou v Prahe
8

Transparency International Slovensko
analýzu transparentnosti trhu verejného obstarávania na Slovensku,
v ktorej autori načrtávajú možnosti reformy systému verejného
obstarávania.
V máji vydala TIS publikáciu Ako dobre a správne verejne obstarávať.
Autorsky sa na nej podieľali Jiří Vlach a Dušan Ursíny. Ide o príručku
k verejnému obstarávaniu, ktorej ambícia je pomôcť tým, ktorí chcú
verejné zdroje míňať korektne. V auguste 2007 pripravila TIS
v spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Prahe analýzu
Transparentnosti trhu verejného obstarávania na Slovensku, ktorá
obsahuje indexy ne⁄transparentnosti verejného obstarávania a v ktorej
autori načrtávajú možnosti reformy tohto systému.

8. Poradňa TIS
Centrum právneho poradenstva TIS vzniklo na základe podnetov od občanov, ktorí hľadali pomoc,
respektíve radu v prípadoch, keď sa stretli s korupciou a nechceli sa len prizerať. Preto sa TIS
zapojila do projektu Advocacy and Legal Advice Centers (ALAC) alebo Poradňa TIS. Pomoc
poradne spočíva najmä v poskytovaní informácií o možnostiach postupu proti korupčnému
správaniu. Okrem toho pomáha občanom pri výklade právnych predpisov a usmerňuje ich na danú
inštitúciu, na ktorú sa môžu obrátiť. Okrem toho poradňa poskytuje občanom asistenciu pri
koncipovaní podaní na orgány verejnej správy, odvolaní sa voči rozhodnutiam orgánov verejnej
správy a podaní na slovenské súdy. Oblasti, ktorých sa tieto prípady týkali, sú zobrazené v
nasledujúcej tabuľke.
Kategória
verejné obstarávanie
konflikt záujmov
dotácie a fondy EÚ
verejná správa
poskytovanie informácií; zákon o slobodnom prístupe k informáciám
územné a stavebné konania
ostatné
SPOLU

Počet
13
25
4
40
43
20
62
207

Poradňa TIS, pod vedením Pavla Nechalu v Bratislave a Vladimíra Pirošíka v Banskej Bystrici,
asistuje občanom prostredníctvom internetu, telefonického kontaktu alebo formou osobnej
konzultácie. Počas celého roka TIS poskytla viac ako 207 konzultácií. Bližšie informácie o Poradni
TIS sú dostupné na www.transparency.sk⁄poradna⁄.
Činnosť poradne bola v roku 2007 financovaná zo zdrojov Európskej únie ako súčasť projektu
Strengthening the Role of the Local and Regional Government Watchdog Organisations in the
Fight against Corruption.
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9. Ďalšie aktivity TIS
K hlavným aktivitám TIS, ktoré nezapadajú do jednotlivých programov, patrí účasť na
konferenciách a prezentovanie prieskumov, ktoré vydáva Transparency International so sídlom
v Berlíne. V máji TIS prezentovala tlačovú správu Global Corruption Report 2007. Tohtoročná
správa bola zameraná na korupciu v justičných systémoch.
Okrem toho TIS pripravila aj vlastné správy. V auguste napríklad zverejnila hodnotiacu správu
orientovanú na prístup k obsadzovaniu miest a postov v krajských mestách SR.
Marián Babitz, programový koordinátor TIS, sa na prelome mája a júna 2007 zúčastnil na ECA
Regional Meeting v Baku (Azerbajdžan), ktoré organizovala centrála Transparency International.
V polovici júla 2007 sa Pavel Nechala zúčastnil na NATO Advanced Research Workshop pod
názvom Building Transparency and Integrity in a Nation‘s Defense and Security Establishments
including developing and Training Module for Partner Nations, ktorý sa uskutočnil na Defense
Academy v Shrivenham, Veľká Británia. Prezidentka TIS Emília Sičáková-Beblavá sa v júli 2007
zúčastnila v španielskom Madride na workshope OSI a Access Info Europe, ktorý bol venovaný
prístupu k informáciám. V septembri 2007 prezentovala výstupy výskumu z projektu APVV na
konferencii v Prešove, ktorú organizoval Inštitút filozofie a etiky Prešovskej univerzity.
V októbri 2007 sa na Bali v Indonézii konalo siedme výročné stretnutie pobočiek Transparency
International (TI’s International Conference and Annual Membership Meeting), na ktorom sa za
slovenskú pobočku zúčastnil Pavel Nechala.

Emília Sičáková-Beblavá prednášala o korupcii a možnosti jej potláčania na rôznych odborných
fórach. Príkladom je aprílová konferencia Vysokej školy ekonomickej v Prahe zameraná na verejné
financie, kde diskutovala na tému verejného obstarávania. Na Prešovskej univerzite sa aktívne
zúčastnila na konferencii Katedry etiky Morálka na prelome storočí a tisícročí, kde sa venovala
formám korupcie. Na konferencii uskutočnenej v decembri Ekonomickou univerzitou v Bratislave
diskutovala o roli podnikateľov v danej oblasti. Ďalej spomenieme napríklad aktívnu účasť na
seminári o prístupe k informáciám v španielskom Madride v júli 2007, ktorý organizovala Access to
Info-Europe či diskusiu o potláčaní korupcie na Yale Univerzity v októbri 2007.
TIS nominovala na medzinárodnú cenu Transparency International Integrity Awards advokátku
Máriu Mešencovú.
TIS, ako člen Občianskej iniciatívy za dobrý zákon o slobodnom prístupe k informáciám, kde
zástupcovia MVO vyjadrili vážne obavy z ohrozenia širokého prístupu k informáciám
prostredníctvom pripravovanej novely zákona, priamo konala a vyzvala predkladateľa novely, aby
ju stiahol z legislatívneho procesu.
Počas celého roku TIS pokračovala v publikovaní svojho štvrťročníka Pod lupou, ktorý je dostupný
aj na internetovej stránke TIS.
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II. ĽUDIA A TRANSPARENCY INTERNATIONAL SLOVENSKO V ROKU 2007
Počas roka 2007 sme spolupracovali s mnohými osobnosťami, ktorým nie je stav v oblasti
fenoménu korupcie v spoločnosti ľahostajný. Či už to boli predstavitelia ústrednej štátnej správy,
samosprávy, odborníci z rôznych oblastí verejného života alebo študenti vysokých škôl, ich
spoluprácu si veľmi vážime.
V roku 2007 pokračovala vo svojej činnosti aj Aliancia za transparentnosť a boj proti korupcii,
ktorá je poradným orgánom TIS. Aliancia navrhuje oblasti, ktorými by sa TIS mala zaoberať,
dlhodobé programové zameranie, navrhuje ľudí, ktorí by v jednotlivých oblastiach činnosti mohli
spolupracovať a ktorí by takto tvorili ad-hoc odborné pracovné skupiny.
Členovia Aliancie za transparentnosť a boj proti korupcii:
Milan Banáš, Anna Butašová, Iveta Griačová, Eugen Jurzyca, Mária Kolaříková, Katarína
Mathernová, Grigorij Mesežnikov, Vladimír Pirošík (pozastavené členstvo z dôvodu pôsobenia ako
poslanec mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici), Oľga Reptová, Emília Sičáková-Beblavá,
Dušan Stanek, Juraj Stern, Soňa Szomolányi, Jiří Vlach, Daniela Zemanovičová (pozastavené
členstvo z dôvodu pôsobenia ako podpredsedníčka PMÚ SR).
Aktivity TIS počas roku 2007 personálne zabezpečovali:
Prezidentka Transparency International Slovensko:

Emília Sičáková-Beblavá

Office manager a programový koordinátor:

Marián Babitz

Právnik:

Pavel Legát
Pavel Nechala
Vladimír Pirošík

Programový koordinátor:

Ivan Rončák

Projektoví asistenti:

Daniela Baťová
Hana Halmešová
Miroslava Pagáčová

Stážisti:

Ivana Griačová
Tomáš Jacko

Finančná manažérka:

Marta Gabrielová
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III. DARCOVIA PODPORUJÚCI TRANSPARENCY INTERNATIONAL SLOVENSKO
V ROKU 2007
2% z dane z príjmov
Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre spravodlivosť, slobodu a bezpečnosť:
Podpora samosprávneho programu TIS.
Britské veľvyslanectvo v Bratislave:
Projekt zameraný na analýzu fungovania systému verejného obstarávania v Slovenskej republike.
Veľvyslanectvo USA:
Konferencia „Protikorupčné nástroje – prevencia a represia.“
Nadácia Friedricha Eberta:
Aktivity zamerané na protikorupčné vzdelávanie na úrovni samosprávy a na rozvíjanie
watchdogerskej siete.
Nadácia CEE Trust:
Projekt zameraný na výskum v oblasti rozhodovania centrálnej správy vecí verejných o dotáciách
pre územnú samosprávu. Jeho trvanie je od októbra 2006 do marca 2008.
Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV):
Projekt zameraný na výskum korupcie a protikorupčnej politiky. Jeho trvanie je od mája 2006 do
apríla 2009.
Asociácia agentúr miestnej demokracie (ALDA):
V rámci implementácie projektu Cities for peace and democracy in Europe a podpory sa uskutočnil
projekt mládežníckeho seminára v Repišti.
Nadácia otvorenej spoločnosti - OSF:
Podpora realizácie výskumu verejnej mienky.
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IV. SPOLUPRACUJÚCE INŠTITÚCIE
V roku 2007 sme spolupracovali s viacerými inštitúciami. Boli medzi nimi slovenské, ale aj
zahraničné mimovládne organizácie, štátne orgány, nadácie a akademické inštitúcie:

AI NOVA

OZ Strážov

Aliancia Fair- play

Partnerstvá pre prosperitu – OZ

Asociácia komunálnych ekonómov

Podnikateľská aliancia Slovenska

Bohemia Greenways – Oživení

Protimonopolný úrad SR

Centrum pre hospodársky rozvoj

Špeciálny súd

Ekonomická univerzita v Bratislave

Štátny pedagogický ústav

Hospodársky klub Kežmarok

Transparency International

INEKO

Transparency International – národné pobočky

Junior Achievement Slovensko – Mládež pre Úrad pre verejné obstarávanie
budúcnosť
Local Government Institute

Ústav verejnej politiky, FSEVE UK Bratislava

Ministerstvo školstva SR

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Nadácia Friedricha Eberta na Slovensku

Vysoká škola ekonomická v Prahe

Nadácia otvorenej spoločnosti – OSF

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť - SGI

Inštitút pre verejné otázky

Podnikateľská aliancia Slovenska

Centrum pre hospodársky rozvoj

M.E.S.A. 10
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V. FINANČNÁ SPRÁVA
ZDROJE TIS V ROKU 2007
CEE Trust
NOS-OSF
Veľvyslanectvo USA

ALDA

Britské veľvyslanectvo

WDF

APVV
Nadácia Friedricha
Eberta
2% z daní

Zdroje celkom: 5 428 734 Sk

POUŽITIE ZDROJOV TIS V ROKU 2007

Náklady na správu a
réžiu

Priame náklady na
programy TIS

Náklady celkom: 5 416 604 Sk
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VI. SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
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