
 

PRÍLOHA: Prehľad prijatých a plánovaných protikorupčných opatrení  
 
Bratislava aj napriek jasným cieľom svojho nového primátora stále čaká na prijatie protikorupčného minima a konkrétnych 
opatrení z predvolebného programu. V prípade, že primátor nezíska podporu poslancov, sľubuje postupné napĺňanie 
vlastnými rozhodnutiami. 
 
Druhé najväčšie mesto Slovensko a jeho predstaviteľ nemal a nemá podobne ambiciózne plány v tejto oblasti. Aj napriek 
tomu v Košiciach napríklad zaviedli verejné žrebovanie nových majiteľov sociálnych bytov za účasti žiadateľov, notára, 
zástupcov Magistrátu mesta Košice a masmédií.  
 
Najväčšia mestská časť na Slovensku, Petržalka, podľa vyjadrenia svojho starostu v minulosti prijala všetky dôležité 
opatrenia v oblasti transparentnosti, v ktorých pokračuje aj v súčasnosti. Realizujú všetky opatrenia v informovanosti 
verejnosti tak, ako im ukladá zákon, i keď vo viacerých oblastiach je podľa nich zákon v rozpore s viacerými inými zákonmi. 
  
Prešov vníma zvyšovanie transparentnosti predovšetkým v troch rovinách: zverejňovanie materiálov na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva; zverejňovanie zápisnice Výborov v mestských častiach; a zverejňovanie materiálov z Komisií MsZ. 
Mesto napríklad plánuje zverejňovať materiály, uznesenia a zápisnice zo všetkých komisií MsZ, čo je nad rámec zákonnej 
povinnosti. 
 
Nový primátor Žiliny Igor Choma vníma elimináciu náznaku možnej korupcie hlavne cez adekvátne finančné ohodnotenie 
kvalitných zamestnancov. Rovnako je v štádiu realizácie presklenie dverí na kanceláriách mestského úradu. Primátor tiež 
plánuje prijať nové VZN o prideľovaní a hospodárení s bytovým fondom, a tiež zverejniť všetky prijaté byty od roku 2004. 
Najbližším plánom je tiež prijať etický kódex volených predstaviteľov a zamestnancov mesta, a zverejňovať všetky uhradené 
faktúry. 
 
Nitriansky primátor Jozef Dvonč už vo svojom programe jasne pomenoval ciele v oblasti otvorenej samosprávy. Na jeho 
pokyn sa okrem nových zmlúv zverejnili aj zmluvy za rok 2010; začali sa využívať elektronické aukcie ako forma verejného 
obstarávania všade tam, kde je to technicky možné; všetky neobsadené a novo vytvorené pozície boli obsadené formou 
výberových konaní na základe vyhodnotenia výberovej komisie; zaviedli sa online verejné diskusie s vedením mesta. 
 
Mesto Banská Bystrica sa rozhodlo spolupracovať s TIS na vypracovaní projektu transparentné mesto a protikorupčnej 
stratégie. Okrem toho sa realizuje napríklad opatrenie na presklenie kancelárií na MsÚ. 
 
Primátor Trnavy Vladimír Butko nadviazal na kroky predchádzajúceho vedenia v tejto oblasti. Napríklad na začiatku roka 
vydal príkaz o uverejňovaní zmlúv uzatvorených Mestom Trnava, objednávok a faktúr tovarov a služieb. V tomto volebnom 
období kladie dôraz na novú internetovú stránku mesta v snahe čo najviac sprehľadniť a sprístupniť informácie 
o samospráve. 
 
Primátor Martina Andrej Hrnčiar postavil svoju volebnú kampaň predovšetkým na jeho projekte Transparentné mesto, 
ktorý vypracovala TIS. Od znovuzvolenia zaviedol nasledovné opatrenia: elektronický prieskum trhu, kedy sú záujemcovia 
evidovaní a kontaktovaní cez databázu dodávateľov; rozšíril sa prístup k materiálom na rokovanie mestského zastupiteľstva; 
zaviedla sa evidencia darov získaných zamestnancami mesta. Primátor má tiež v pláne v najbližšom období zaviesť 
elektronické referendum a tiež ponúknuť elektronické aukcie aj pre neziskové organizácie v Martine. 
 
Primátor Trenčína Richard Rybníček patrí tiež medzi primátorov, ktorí sa netajili ambicióznymi plánmi v oblasti zvyšovania 
transparentnosti. Ako primátor plánuje elektronické aukcie aj pre inštitúcie v správe mesta; pripravuje nový model 
poskytovania dotácií, príspevkov, prenájmov  pre všetky subjekty, kluby, športoviská; zaviedol elektronické telefonické 
referendá, v čom chce pokračovať pri 
kľúčových rozhodnutiach mesta. 
 
Staronový popradský primátor Anton Danko chce hlavne pokračovať v opatreniach z jeho minulého volebného obdobia. 
Plánuje pokračovať v transparentnom verejnom obstarávaní, predaji majetku mesta ako aj prenájme majetku. Chce tiež 
umiestniť informačný kiosk s informáciami o korupcii vo vstupných priestoroch mestského úradu. 
 
Nová primátorka Prievidze Katarína Macháčková nadviazala na spoluprácu a zavádzanie protikorupčných opatrení 
predchádzajúceho vedenia mesta v spolupráci a na základe odporúčaní TIS. 
 
Staronový primátor Zvolena Miroslav Kusein prihliada nato, aby pri zriaďovaní komisií mestského zastupiteľstva boli členmi 
každej komisie aj občania-neposlanci. Verejné obstarávanie je zabezpečované aj naďalej cez elektronické aukcie, a v budove 
Mestského úradu bol zabezpečený infokiosk s informáciami o prevencii v oblasti korupcie. V ďalších mesiacoch plánuje 
zverejňovať zloženie komisií a  zápisnice z verejných obchodných súťaží; zavedenie elektronickej úradnej tabule; poskytovať 
pre občanov a právnické osoby vybrané služby  v elektronickej forme. 



 

 
Nový primátor Považskej Bystrice Karol Janas presadil prehľadné zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok; zverejňovanie 
všetkých vyhlásených verejných obstarávaní na webe mesta vrátane dôvodu zvolenej metódy, vylúčených kandidátov 
vrátane dôvodu vylúčenia, obsahu súťažných podkladov, záznamu z otvárania obálok a obsahu prijatej zmluvy; úprava webu 
mesta s možnosťou sledovať všetky elektronické aukcie online; zverejnenie všetkých pridelených nájomných bytov od roku 
1990; zníženie hodnoty pre priame zadanie zákazky na tovar alebo služby z 1000 eur na 300 eur; sprístupnenie zasadnutí 
výborov mestských častí a komisií zastupiteľstva verejnosti. V prvom polroku 2011 primátor ďalej plánuje postupne 
zverejniť všetky zmluvy na webe mesta od roku 2004; prijať etický kódex zamestnancov mesta; obsadzovať vedúce pozície 
odborov MsÚ výberovým konaním; pripraviť návrh VZN o podmienkach prideľovania nájomných bytov vrátane vytvorenia 
komisie pre posudzovanie žiadostí; čo najviac využívať elektronické aukcie. 
 
Po nástupe novej starostky Starého Mesta Tatiany Rosovej, sa na stavebnom úrade prijali opatrenia na skrátenie času 
rozhodovania; všetky subjektívne rozhodnutia na miestnom úrade (napríklad rozhodnutia o pridelení bytov, otváracích 
hodín pre prevádzky) boli presunuté na rozhodnutie komisie; niektoré rozhodnutia prebiehajú cez verejnú dražbu a nákupy 
služieb cez elektronické aukcie; bolo prijaté nové VZN o spôsobe prideľovania bytov; zriadená Linka čistoty, kde môžu 
občania anonymne poukázať na korupciu; prehľadný spôsob zverejnenia všetkých zmlúv, objednávok a faktúr. V prvom 
polroku má starostka v pláne zverejňovať všetky rozhodnutia úradu (napr. stavebné povolenia). 
 
Starosta mestskej časti Košice - Západ zatiaľ presadil zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr na webe; zavedenie 
priameho prenosu z rokovania zastupiteľstva; zverejňovanie návrhy rozpočtu a jeho zmien; príprava novej webstránky 
vrátane zverejňovania materiálov na rokovanie zastupiteľstva a komisií. 
 
Primátor Spišskej Nove Vsi Ján Volný chce okrem elektronického verejného obstarávania (EVO) v druhom štvrťroku začať aj 
s elektronickými aukciami nad rámec prijatého zákona , t.j. nielen pri nadlimitných obstarávaniach, ale aj pri ostatných. Do 
konca roka by chceli EVO a e-aukcie postupne zaviesť na všetky úrovne obstarávania aj do organizácii v zriaďovateľskej 
pôsobnosti. 
 
Staronový primátor Michaloviec Viliam Zahorčák chce predovšetkým pokračovať v už zaužívaných protikorupčných 
opatreniach. V prípade podnetu a potreby prijať ďalšie opatrenia, budú prijaté. Momentálne prijaté opatrenia sú podľa jeho 
vyjadrenia dostatočne účinné. 

 
 
Tomáš Jacko 
8.4.2011 

 
Autor čerpal informácie z poskytnutých údajov primátormi miest, ktorých 8. marca 2011 oslovil prostredníctvom žiadostí 
o poskytnutie informácií na základe zákona 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Autor nekontroloval 
pravdivosť odpovedí, keďže to ukladá zákon. V prípade, že sa tvrdenia primátorov a predstaviteľov miest nezhodujú 
s realitou, prosím využite možnosť komentára. Mestská časť Bratislava-Ružinov a mesto Nové Zámky nám zatiaľ nezaslali 
odpovede. 

 


