
 

 
 

 

Seminár a tlačová konferencia Transparency International Slovensko 
 

Protikorupčné minimum 2012 
23. február 2012, Zichyho palác, Ventúrska 9, Bratislava 

 

P R O G R A M 
09:00 - 10:00    TLAČOVÁ KONFERENCIA 

 Zhrnutie pôsobenia vlády I. Radičovej z pohľadu boja proti korupcii a protikorupčné 
odporúčania pre novú vládu - Gabriel Šípoš, riaditeľ TIS 

 

 Výsledky prieskumu verejnej mienky o vnímaní korupcie na Slovensku –  
Emília Sičáková-Beblavá, programová riaditeľka TIS 

 

 Výsledky výskumu Systému integrity spravovania na Slovensku –  
Ctibor Košťál, riaditeľ Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI)    

 

9:45 – 10:00 Prestávka, občerstvenie, registrácia 
 

10:00 - 11:30    SEMINÁR I. BLOK: Odporúčania TIS v oblasti boja proti korupcii 

10:00 – 10:20 Otvorenie a prezentácia Protikorupčného minima pre novú vládu 
Gabriel Šípoš, riaditeľ TIS 

 

10:20 – 10:35 Odporúčania v oblasti verejného obstarávania - elektronické aukciei 
Emília Sičáková-Beblavá, programová riaditeľka TIS 

 

10:35 – 10:50 Odporúčania v oblasti súdnictva, financovania politických strán a lobingu 
Pavel Nechala, právnik TIS 
 

10:50 – 11:10 Prezentácia výsledkov výskumu Systému integrity spravovania na Slovensku 
Ctibor Košťál, riaditeľ Inštitútu pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI)    

 

11:10 – 11:30 Otázky a diskusia 
 

11:30 – 11:45 Prestávka, občerstvenie  
 

11:45 - 13:20    SEMINÁR II. BLOK: Záväzky politických strán a hnutí v oblasti obmedzovania 
korupcie vo volebných programochii 

11:45  Začiatok – moderuje Pavel Nechala, právnik TIS 
 

 KDH (Maroš Žilinka) 

 ĽS-HZDS (Marián Ševčík) 

 Most-Híd (Gábor Gál) 

 Obyčajní ľudia a NO (Igor Matovič) 

 SaS (Jana Kiššová) 

 SDKÚ-DS (Lucia Žitňanská) 

 SNS  (odmietla účasť) 

 Smer-SD (Robert Kaliňák) 

 SMK (odmietla účasť) 

 99% (Peter Mikletič)
 

13:05 – 13:20 Otázky a diskusia, záver seminára 
 
 

Seminár a tlačová konferencia sa uskutočnia vďaka podpore: 

 

 

Prevencia a boj proti kriminalite 
Projekt Systém integrity spravovania je spolufinancovaný programom Európskej únie Prevencia a boj proti kriminalite. 

Európska komisia – Directorate-General Home Affairs 

                                                           
i
 Štúdia  je  výstupom  projektu  TIS,  CERGE-EI  a združenia  Oživení  "Zlepšenie  systémov  verejného  obstarávania  v  Českej  
a Slovenskej republike" podporená Siemens Integrity Initiative  
ii
 Pozvánku na prezentovanie svojich programom sme zaslali všetkým politickým stranám, ktoré kandidujú v parlamentných 

voľbách 2012 a v januárových prieskumoch verejnej mienky vykazujú viac než 3% (zdroj agentúra Polis, január 2012). Každá 
zo strán bude mať na svoju prezentáciu 8 minút. 

http://www.osf.sk/

