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Výzva na predloženie ponuky - 
výskumník/čka v oblasti protikorupčnej politiky vo vybraných inštitúciách Slovenska 

 
Transparency International Slovensko (TI Slovensko) je v období 2010 – 2012 miestnym 
partnerom výskumu Integrity systému spravovania v Európe financovaným Európskou 
komisiou. Projekt skúma pripravenosť inštitúcií na korupčné situácie a teda ich 
protikorupčné politiky. Výskum sa uskutoční v 23 európskych krajinách. 
 
Súčasťou tohto projektu je zhodnotenie stavu etickej infraštruktúry verejných inštitúcií na 
Slovensku. Pre túto úlohu, ktorej plnenie bude prebiehať v období od januára 2011 do 
októbra 2011, hľadá TI Slovensko výskumníka alebo výskumnú organizáciu. Svoje ponuky 
môžete predkladať do 15.11. 2010, 15.00 vo formáte a spôsobe popísanom v tomto 
dokumente. 
 
Nasledujúci dokument poskytuje základné informácie o projekte a detailne popisuje 
výberový proces. Výzva na predloženie ponuky je členená nasledovne: 
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Tešíme sa na Vaše ponuky. 

 
za výberovú komisiu, 

Emília Sičáková-Beblavá, koordinátorka projektu 
 

v Bratislave, 25. októbra 2010 
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1. Krátky popis projektu a použitej metodiky 

 
Výskum Integrity systému spravovania v Európe1 používa metodiku Transparency 
International zameranú na hodnotenie integrity vybraných inštitúcií v jednotlivých krajinách 
(National Integrity System Assessment - ďalej len „metodika NIS“). Metodika NIS vychádza  
z presvedčenia, že etické výzvy vo verejnom sektore a jeho pripravenosť na potieranie 
korupcie je potrebné skúmať celistvo a v súvislostiach. Podľa tohto prístupu je potrebné 
zamerať sa pri skúmaní korupcie a možností jej obmedzovania vo verejnom sektore na 
všetky relevantné piliere, tak ako to naznačuje obrázok 1.  
 

 
Obrázok 1: Model systému národnej integrity (Transparency International) 

 
Vybraný výskumník alebo výskumná organizácia bude za pomoci metodiky NIS skúmať 
integritu a pripravenosť obmedzovať korupčné praktiky vo vybraných slovenských 
inštitúciách po prvý raz. Slovenský verejný sektor doteraz metodikou NIS nebol skúmaný. 
Časový harmonogram projektu predpokladá trvanie výskumu od januára do októbra 2011. 
 
Výsledky výskumu budú pre TI Slovensko podkladom pre definovanie ďalších aktivít v rámci 
projektu (rok 2012). Pôjde predovšetkým o presadzovanie nevyhnutných zmien smerujúcich 
k obmedzeniu korupcie na Slovensku. Táto výzva nepredpokladá, ale ani nevylučuje, 
zapojenie výskumníka do týchto ďalších aktivít.  

                                                             
1 Evidence-Based Action against Corruption: The European Integrity Systems Project 
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2. Pozícia  

 
TI Slovensko hľadá jednu fyzickú alebo právnickú osobu, s ktorou vstúpi do zmluvného 
vzťahu. Práca definovaná projektom nemusí byť vykonaná len touto osobou 
(subkontraktovanie je prípustné). TI Slovensko bude vyžadovať plnenie záväzkov od tejto 
osoby. 
 
TI Slovensko môže v zmysle skutočností zistených v priebehu tohto výberu prehodnotiť svoj 
postoj a zvážiť vstup do viacerých zmluvných vzťahov. V prípade takého postupu vytvorí 
pozíciu hlavného výskumníka, ktorý by koordinoval tím výskumníkov a zodpovedal za ich 
prácu. 
 
Pre túto alternatívu je možné predkladať ponuky na čiastkové plnenie, táto skutočnosť však 
musí byť jasne špecifikovaná v predloženej ponuke. 
 
TI Slovensko preferuje ponuky pokrývajúce všetky piliere systému integrity spravovania na 
Slovensku. 
  

2.1. Obsahová náplň pozície 

 Definovanie/ spresnenie metodiky NIS pre Slovensko, predovšetkým výber vhodných 
pilierov 

 zber dát o pilieroch NIS na Slovensku, ich kvantifikácia (kódovanie) podľa poskytnutej 
metodiky 

 identifikácia kľúčových osôb pre spracovanie hodnotenia pre jednotlivé piliere 
systému a uskutočnenie rozhovorov s nimi (minimálna požiadavka sú rozhovory s 2 
osobami na spracovanie hodnotiacej správy o 1 pilieri) 

 uskutočnenie testu transparentnosti (zasielanie a vyhodnotenie žiadostí  
o informácie) 

 príprava, spísanie a prezentácia záverečnej správy  
 

2.2. Procesná náplň pozície 

 účasť na úvodnom seminári k metodike projektu v Berlíne 
 účasť na mesačných telekonferenciách o stave projektu s centrálou v Berlíne   
 účasť na stretnutiach s poradným expertným panelom a všetkých seminároch 

spojených s prípravou a prezentáciou správy NIS  
 účasť na podporných podujatiach súvisiacich s uvedením správy NIS.  
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2.3. Požadovaný profil uchádzačov 

 vzdelanie v oblasti politológie, verejnej správy/politiky, práva alebo príbuzných 
odborov 

 relevantné skúsenosti s analýzou slovenských politických inštitúcií 
 vynikajúca znalosť relevantnej legislatívy a jej aplikácie v praxi 
 orientácia v témach transparentnosti, verejnej zodpovednosti (accountability) 

a korupcie 
 preukázateľná schopnosť písať výstižne a pre neakademické publikum 
 preukázateľný záujem meniť a presadzovať verejnú politiku v protikorupčnej oblasti 

a dobrej správy veci verejných na základe výskumu 
 dobrá znalosť angličtiny slovom a písmom 
 skúsenosť s výskumom využívajúcim kvantitatívne indikátory (žiaduca).  

 

3. Priebeh výberu 

 
Výberové konanie na pozíciu výskumníka/výskumníčky bude najmenej dvojkolové  
s plánovaným ukončením do 15.12.2010.  
 
TI Slovensko si vyhradzuje zmeniť formát výberového konania počas jeho priebehu, prípadne 
výberové konanie zrušiť. Všetky zmeny budú v zmysle princípov otvorenosti  
a transparentnosti komunikované a zdôvodnené verejne. 
 

3.1. Predpokladaný harmonogram 

Predpokladaný harmonogram projektu je nasledovný: 
 

25.10.2010 Zverejnenie výzvy na predloženie ponúk  

2.11.2010, do 15.00 Termín na zaslanie otázok pre TIS do prvého kola odpovedí 

5.11.2010, do 17.00 Prvé kolo zodpovedania otázok zo strany TIS predbežným záujemcom 

9.11.2010, do 15.00 Termín na zaslanie otázok pre TIS do druhého kola odpovedí 

10.11.2010, do 15.00 Zaslanie predbežného záujmu o predloženie ponuky 

12.11.2010, do 17.00 Druhé kolo zodpovedania otázok zo strany TIS predbežným záujemcom 

15.11.2010, do 15.00 Termín na predloženie záväzných ponúk 

22.11.2010, do 17.00 Vyhodnotenie prvého kola, vyhlásenie podmienok druhého kola  

25.11.2010, do 15.00 Termín na zaslanie otázok pre druhé kolo 

30.11.2010, do 17.00 Zodpovedanie otázok pre druhé kolo 

02.12.2010, do 15.00 Termín na predloženie prepracovaných ponúk 

do 15.12.2010 Druhé kolo, vyhlásenie výsledkov 
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3.2. Podklady k ponuke 

Záujemcom o podanie ponuky odporúčame dôkladne sa oboznámiť s metodikou NIS 
Transparency International, projektom samotným a úlohou výskumníka/výskumníčky v ňom. 
 
Projektová dokumentácia bude záujemcom o podanie ponúk zaslaná elektronicky najneskôr 
do jedného pracovného dňa po obdržaní Predbežného záujmu. Projektová dokumentácia je 
považovaná v zmysle ustanovení Predbežného záujmu za dôvernú a nesmie byť využitá pre 
účely iné ako je príprava ponuky.  
 
Metodika NIS Transparency International je verejne prístupná na: 
http://www.transparency.org/policy_research/nis 
 

3.3. Štruktúra a formát ponuky 

 
Ponuky záujemcov vypracované v anglickom jazyku musia obsahovať nasledujúce časti: 
 

 prehlásenie o záväznej ponuke do výberového konania  
 štruktúrovaný profesný životopis preukazujúci kvalifikáciu žiadateľa a skúsenosti  

s podobnými projektmi za posledných 5 rokov 
 presnú špecifikáciu, ktoré časti NIS plánuje uchádzač pokryť (kompletné alebo 

čiastkové plnenie) 
 cenovú ponuku v zalepenej obálke označenej menom uchádzača (v prípade podania 

elektronickej ponuky v separátnom, jasne pomenovanom súbore)  
 

Cenová ponuka pokrýva nielen odmenu, ale aj všetky náklady spojené s výskumom, 
cestovným, komunikáciou, výdavkami na pomoc pri výskume atď. Zo schválenej sumy 
bude výskumník/výskumníčka hradiť náklady spojené s rozhovormi s kľúčovými 
osobami, ako aj náklady spojené s účasťou na konferencii v Berlíne. 

 
 Kontakty na minimálne tri osoby poskytujúce referenciu s uvedením vzťahu 

k uchádzačovi. 
 
Okrem povinných častí odporúčame uchádzačom priložiť relevantné dokumenty, ktoré 
preukážu, že uchádzač napĺňa požadovaný profil, napríklad publikácie uchádzača v 
problematike alebo odporúčania.  
 
V prípade podania ponuky v elektronickej forme všetky jej časti musia byť vo formáte „doc“ 
alebo formáte „pdf“.  
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3.4. Kritériá výberu 

Podané prihlášky budú posudzované na základe nasledujúcich kritérií: 
 

 Skúsenosť s podobnými výskumnými projektmi (45 %) 
 Rozsah výskumnej ponuky (20 %) 
 Cena (25 %) 
 Referencie (10 %) 

 

3.5. Výberová komisia 

Členmi výberovej komisie budú: 

Gabriel Šípoš, riaditeľ TI Slovensko 
Emília Sičáková-Beblavá, programová riaditeľka TI Slovensko 
Matej Kurian, programový koordinátor TI Slovensko 
Andrej Salner, partner Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť 

4. Komunikácia počas výberového procesu 

 
Uchádzači nesmú kontaktovať členov výberovej komisie ako aj zamestnancov Transparency 
International Slovensko vo veci výberového konania inak ako zaslaním elektronickej pošty na 
adresu kurian@transparency.sk alebo písomne na adrese: 
 
NIS Researcher Call 
Matej Kurian 
Transparency International Slovensko 
Bajkalská 25 
827 18 Bratislava 212 
 
Pre účely vyjadrenia Predbežného záujmu o podanie ponuky je prípustné použiť faxové číslo 
02/5341 7207. Okrem tohto prípadu je potrebné smerovať všetky dokumenty, či prípadné 
otázky na horeuvedené číslo.  
 

4.1. Otázky 

 
Záujemcovia môžu klásť doplňujúce otázky s cieľom objasnenia tejto výzvy alebo projektu. 
Otázky musia byť doručené na hore uvedené adresy. Otázky budú zodpovedané v dvoch 
termínoch – 5.11.2010 a 12.11.2010. Na to aby boli otázky zaručene zodpovedané 
v najbližšom termíne, musia byť doručené najneskôr do 2.11.2010, resp. 9.11.2010 do 
15.00. Odpovede zaslané po tomto čase budú zodpovedané najneskôr v ďalšom kole.  
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Odpovede na všetky otázky budú zaslané všetkým účastníkom výberu bez toho, aby bola 
zverejnená ich identita. 
 
TI Slovensko sa zaväzuje poskytnúť všetkým účastníkom rovnaké informácie a v prípade 
potreby kontaktovať účastníkov výberového procesu s bližšími informáciami.  
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5. Prílohy 

5.1. Formulár 1: Predbežný záujem o predloženie ponuky 

 

Predbežný záujem o predloženie ponuky 
 
 
Týmto deklarujem svoj záujem o získanie projektovej dokumentácie k predloženiu ponuky 
pre výzvu Transparency International Slovensko Výskumník/čka v oblasti protikorupčnej 
politiky vo vybraných inštitúciách Slovenska. 
 
Čestne prehlasujem, že poskytnutú projektovú dokumentáciu využijem výhradne pre účely 
prípravy ponuky v tejto výzve.  
 
 
 

_____________   
 pozícia, podpis    
dátum, miesto 

  
 
 
 
Meno a priezvisko  
Inštitúcia  
E-mailová adresa  
Kontaktná adresa  
 
 
 
Prosíme Vás o včasné zaslanie naskenovanej verzie vyplneného formulára na e-mailovú adresu 
kurian@transparency.sk alebo jeho zaslanie faxom na telefónne číslo 02/ 5341 7207, najneskôr však 
do 10.11.2010, 15.00. Projektová dokumentácia bude poskytnutá obratom, najneskôr do jedného 
pracovného dňa. 
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5.2. Formulár 2: Prehlásenia o záväznej ponuke 

 
Prehlásenia o záväznej ponuke 

 
 
Týmto záväzne podávam ponuku k výzve Transparency International Slovensko 
Výskumník/čka v oblasti protikorupčnej politiky vo vybraných inštitúciách Slovenska. 
 
 
Čestne prehlasujem, že všetky uvedené informácie zmienené v tejto ponuke sú uvedené 
v dobrej viere a mnou považované za pravdivé.  
 
 
 
 

_____________   
 pozícia, podpis    
dátum, miesto 


