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Úvod 

 

Transparency  International  Slovensko  v  spolupráci  so Žilinským samosprávnym krajom  

od 4. marca 2014 pracuje na projekte Audit transparentnosti kľúčových oblastí činnosti 

Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len „ŽSK“)- odporúčania k zvýšeniu 

transparentnosti ŽSK. Projekt   má   za   cieľ   zaviesť   komplexný   balík protikorupčných 

opatrení v 18 kľúčových oblastiach činnosti ŽSK. Po mestách Martin, Prievidza, Banská 

Bystrica, Ružinov a Žiar nad Hronom ide o ďalšiu výraznejšiu  snahu samosprávy  systémovo 

obmedzovať korupciu a posilniť transparentnosť, pričom prvýkrát ide o vyšší územný celok.  

Projekt  transparentného  samosprávneho kraja  sa začal uskutočňovať na  podnet  predsedu 

ŽSK. Na  jeho realizáciu bola  vybraná organizácia   Transparency   International   Slovensko   

(ďalej len „TIS“), ktorej plán tvorby protikorupčnej stratégie spočíva v dvoch hlavných 

fázach:  

• audite 18 vybraných politík, čiže zistení problematických oblastí náchylných na vznik 

korupcie v ŽSK. 

• vypracovaní návrhu opatrení na obmedzenie korupcie v nižšie uvedených 18 

oblastiach.  

Konkrétne boli predmetom auditu nasledovné decízne oblasti ŽSK:  

• politika predaja a prenájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku  

• politika obsadzovania voľných miest a postov v rámci Úradu ŽSK a v rámci 

organizácií v zriaďovacej pôsobnosti 

• politika participácie verejnosti na rozhodovaní  

• politika prístupu k informáciám o fungovaní miestnej samosprávy: sprístupňovanie vs. 

zverejňovanie, interné smernice upravujúce poskytovanie informácií  

• politika etiky – etická infraštruktúra a konflikt záujmov volených predstaviteľov ŽSK 

• politika etiky – etická infraštruktúra a konflikt záujmov zamestnancov ŽSK 

• politika etiky – etická infraštruktúra a konflikt záujmov zamestnancov organizácií 

ŽSK  

• mediálna politika  

• politika transparentného územného plánovania 
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• dotačná politika ŽSK 

• politika transparentnosti v právnických osobách zriadených a založených ŽSK 

• politika verejného obstarávania  

• politika v oblasti uzatvárania verejno-súkromných partnerstiev  

• politika prideľovania miest v sociálnych zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je ŽSK 

• politika pravidiel transparentného rozpočtovania a informovania verejnosti (napr. 

zavedenie transparentného účtu, pravidelných správ o plnení rozpočtu atď.) 

• politika poskytovania povolení na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia lekárom 

• politika vydávania licencií dopravcom.  

 

V súčasnosti ukončený audit politík ŽSK prebiehal v mesiacoch jún až august 2014 a jeho 

cieľom bolo identifikovať existujúci stav transparentnosti, otvorenosti a kvality  

protikorupčných  mechanizmov  vo vyššie uvedených 18  politikách  ŽSK. Jednotlivé   kroky 

TIS spočívali v analýze dokumentov ŽSK (VZN, smernice a i.), procesov   rozhodovania a 

výkonu jednotlivých politík, v hodnotení miery transparentnosti a pod. TIS vypracovala 

dotazníky ku každej z auditovaných politík a následne prebehlo vyplnenie daných dotazníkov 

zo strany ŽSK. Na základe získaných dát z dotazníkov, dodatočných materiálov poskytnutých 

zo strany ŽSK, na základe osobných stretnutí a konzultácií s vybranými zástupcami ŽSK 

zodpovednými za konkrétne oblasti politiky kraja (ktoré sa uskutočnilo 25.06.2014) bola 

vypracovaná predkladaná správa.  

 

Predkladaná auditová správa tak prináša závery vyššie spomenutého auditu 18 politík ŽSK, 

pričom v audite boli z dôvodu lepšej prehľadnosti a zjednodušenia zlúčené dve politiky, a 

to politika predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku samosprávneho kraja a politika 

prenájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku ŽSK do spoločného hodnotenia. 

 

Čo sa týka skladby auditovej správy, po krátkom úvode nasleduje prvá časť, ktorá sa 

zameriava na predstavenie metodiky diagnostikovania potenciálu na korupčné transakcie pri 

výkone verejných politík, ktorú sme používali aj v rámci auditu ŽSK. Kľúčová, druhá časť 

správy podrobne popisuje výstupy auditu jednotlivých politík ŽSK, v závere sa potom 

správa venuje zhrnutiu zistení. 
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1. Metodika skúmania priestoru pre korupciu a definovania oblastí 

citlivých na korupčné praktiky 
 

Korupčný potenciál, teda priestor pre korupciu pri realizácii jednotlivých činností, ŽSK sa 

dá posudzovať podľa základného teoretického vzorca korupcie,1 tzv. Klitgaardovho 

modelu2: 

 
Korupcia = monopol + voľnosť v rozhodovaní – transparentnosť 
 
Korupcia sa rovná monopolnej sile plus voľnosť v rozhodovaní pri výkone zverených 
právomocí mínus transparentnosť (či zodpovedanie sa). Vzorec identifikuje možnosti a 
situácie, ktoré môžu plodiť korupčné aktivity. 
 
To znamená, že či už je aktivita verejná, súkromná alebo nezisková, ak má niekto monopol na 
tovary a služby, má právo rozhodnúť sa, kto a či dostane tento tovar alebo služby a za akú 
cenu, a neexistuje pritom žiadna zodpovednosť – vtedy je prostredie pre korupciu vhodné a 
zrelé. Inými slovami, korupcia vyplýva z racionálnej ekonomickej kalkulácie. Ak je odmena 
veľká a šanca byť prichytený a potrestaný za tento skutok je malá, ľudia, tlačení potrebou 
alebo chamtivosťou tomuto lákadlu korupcie podľahnú. 
 
Niektorí autori tvrdia, že Klitgaardov vzorec by mohol byť pozmenený, ak vezmeme do 
úvahy faktor „etiky“3 Presadzovanie etického faktora môže hrať pri redukovaní korupcie 
podstatnú úlohu podporou transparentnosti a zlepšovania občianskeho angažovania sa. 
 
Spomenutý vzorec má priamu súvislosť s definíciou korupcie CIPE (Center for International 
Private Enterprises) o ponuke a dopyte, ktorá vníma korupciu z ekonomického hľadiska na 
základe ekonomického dopytu a ponuky. Korupcia je interaktívnym procesom medzi tými, 
ktorí niečo chcú a tými, ktorí to ponúkajú4. 
 

                                                             
1 Bližšie pozri Zemanovičová, D. – Sičáková-Beblavá, E. Voľnosť v rozhodovaní ako zdroj korupcie. In: 
Sičáková-Beblavá, E. – Zemanovičová, D. (eds.). Protikorupčné nástroje. Bratislava: Transparency International 
Slovensko, 2003. 
 
2 Bližšie pozri Klitgaard, R. Controlling Corruption. Berkeley and Los Angeles, University of California Press, 
1998. 
 
3 UN-HABITAT a Transparency International. Tools to Support Transparency in Local Governance,s.14. 
Existuje aj vzorec K=(M+P-Z)/E, kde E je „etické prostredie“. 
 
4 Bližšie pozri Fisher, F. Ozdravte vašu organizáciu. Praktická príručka na liečenie a prevenciu korupcie v 
miestnej samospráve. Kniha 1. Koncepty a stratégie. Bratislava: Transparency International Slovensko, 2008. 
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Klitgaardov model teda vymedzuje základné faktory korupcie, medzi ktorými existujú 

vzájomné súvislosti. Čím je voľnosť v rozhodovaní vyššia, tým je pre korupciu vytvorený 

väčší priestor5. Čím je menej nástrojov zavedených na zabezpečenie zodpovedania sa 

(accountability) a transparentnosti, tým  sa priestor pre korupciu opäť zväčšuje. Model teda 

znázorňuje všeobecne rozhodovaciu schému, podobné zákonitosti platia aj vo vzťahu k 

občanom, ak sa uchádzajú o voľné miesto alebo post v miestnej samospráve a decízor má 

monopol pri rozhodovaní v danej oblasti. 

Korupčný priestor, napríklad pri výbere zamestnanca na základe použitia Klitgaardovho 

modelu popisuje nasledujúca schéma. 

Voľnosť v rozhodovaní pri výbere zamestnanca predstavuje napr.: 

- neexistencia, nejasnosť, nejednoznačnosť kritérií, 

- nejasnosť postupov rozhodovania, 

- rozhodnutie má možnosť ovplyvniť jeden pracovník, nie sú zavedené viacstupňové 

postupy, kolektívne orgány na rozhodovanie, 

-        nie je povinnosť odôvodniť rozhodnutie, 

-  nie je možnosť, alebo iba obmedzená možnosť preskúmania rozhodnutia, 

-  nie je ošetrený konflikt záujmov tých, ktorí rozhodujú o výbere zamestnanca. 

 

Nízka transparentnosť pri výbere zamestnancov je charakteristická: 

- nevypracovaním a nezverejnením informácií o voľných miestach a postoch, 

- nezverejňovaním, resp. obmedzeným zverejňovaním kritérií, postupov, odôvodnení 

 rozhodnutí tých, ktorí majú na starosti výber na voľné miesta a posty, 

- nezverejňovaním, resp. obmedzeným zverejňovaním výsledkov rozhodovania, 

- neexistenciou mechanizmov pre skladanie účtov, zodpovedania sa. 

 

Pri definovaní oblastí citlivých na korupciu sme vychádzali z prieskumov verejnej mienky 

poukazujúce na danú oblasť. Jedným zo spôsobov, ako je možné zmerať výskyt korupcie na 

úrovni vyšších územných celkov, je totiž opýtať sa na jej prítomnosť občanov. TIS tak urobila 

prostredníctvom reprezentatívneho kvantitatívneho prieskumu, ktorý uskutočnila agentúra 

                                                             
5 Bližšie pozri Zemanovičová, D. Ekonomické aspekty korupcie. Ekonomický časopis 2/2002. 
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FOCUS v dňoch od 10. januára do 16. januára 2012 na reprezentatívnej vzorke 176 

obyvateľov SR vo veku od 18 rokov. Údaje boli zozbierané metódou štandardizovaných 

rozhovorov (face-to-face interviews) zaznamenaných do dotazníka. 

Na tomto mieste uvádzame niekoľko vybraných otázok, ktoré sa týkajú výskytu korupcie na 

úrovni VÚC.  

Korupcia patrí z pohľadu občanov SR stále medzi najzávažnejšie problémy na Slovensku. V 

ostatnom výskume agentúry FOCUS z januára 2012 bola vybraná zo zoznamu problémov 

viac ako pätinou respondentov (23%) a dostala sa tak na piate miesto v rebríčku 

najzávažnejších problémov: po nezamestnanosti, nízkej životnej úrovni, zdravotníctve a 

hospodárskej situácii. 

Za oblasť s najviac rozšíreným úplatkárstvom na Slovensku je považované  zdravotníctvo, 

ktoré označilo 61% respondentov ako najviac úplatkovú oblasť. V roku 2012 polovica 

respondentov považovala za oblasti s veľmi rozšíreným úplatkárstvom súdy a prokuratúru 

(52%) a ministerstvá (51%). Vyššie územné celky označili respondenti za šiestu oblasť s 

najrozšírenejším úplatkárstvom (31%). Z vyzbieraných dát môžeme konštatovať, že až 51% 

opýtaných si myslí, že korupcia vo vyšších územných celkoch existuje.  
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Graf č. 1: Miera rozšírenia úplatkárstva vo vybraných oblastiach 

Zdroj: Agentúra FOCUS, 2012 

 

Z prieskumu agentúry FOCUS pre Transparency International Slovensko vyplynulo, že vyšší 

podiel respondentov, ktorí si myslia, že úplatkárstvo je veľmi rozšírené vo vyšších 

územných celkoch (VÚC) (31%) je medzi: obyvateľmi miest s 50-100 tisíc obyvateľmi 

(41%), s viac ako 100 tisíc obyvateľmi (42%), obyvateľmi Bratislavského kraja (38%) a 

Nitrianskeho kraja (41%).6 

 

 

 

 

 
                                                             
6 Decentralizácia kompetencií zo štátu na VÚC zapríčinila, že občania viac vnímajú prácu vyšších územných 
celkov. 
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Graf č. 2: Miera rozšírenia úplatkárstva vo VÚC – porovnanie so situáciou v rokoch 2006, 

2009 a 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Agentúra FOCUS, 2012 

 

Ako možno pozorovať z grafu číslo 5, vnímanie miery korupcie vo vyšších územných 

celkoch má od roku 2006 mierne stúpajúcu tendenciu (zo 46% na 51%). 

V roku 2013 Transparency International Slovensko zostavilo v poradí už druhý rebríček 

transparentnosti vyšších územných celkov.  Transparency International Slovensko hodnotilo 

11 oblastí (prístup k informáciám, účasť verejnosti na rozhodovaní, verejné obstarávanie, 

predaj a prenájom majetku, rozpočet, dotácie a granty, sociálne zariadenia, personálna 

politika, etika a konflikt záujmov, mediálna politika a podniky a investície VÚC). Použitá 

metodika hodnotenia bola o proti roku 2011 mierne pozmenená a sprísnená, napriek tomu  

95% indikátorov hodnotenia ostalo rovnakých. Ako je možné vidieť v tabuľke nižšie, v 

druhom rebríčku transparentnosti vyšších územných celkov, Otvorená samospráva 2013, 

skončil Žilinský samosprávny kraj na predposlednom mieste s celkovým skóre 42 %. 
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Tabuľka č. 1: Rebríček  transparentnosti slovenských samosprávnych krajov z roku 2013 

Samosprávny kraj Získané % Známka 

1. Banskobystrická župa 65 % B+ 

2. Bratislavská župa 52 % C+ 

3. Trnavská župa 48 % C 

4. Košická župa 48 % C 

5. Prešovská župa 47 % C 

6. Nitrianska župa 46 % C 

7. Žilinská župa 42 % C- 

8. Trenčianska župa 28 % D- 
   Zdroj: TIS 

 

V porovnaní s umiestnením v rebríčku transparentnosti vyšších územných celkov z roku 2011 

je to najväčší pokles zo všetkých VÚC. ŽSK padol v rebríčku TIS z druhého na siedme 

miesto, pričom v roku 2013 získal až o 10% menej bodov ako v prechádzajúcom rebríčku z 

roku 2011.  Najhoršie dopadol ŽSK v mediálnej politike, ktorú nemal vôbec vypracovanú    (0 

%), v politike podnikov a investícií VÚC získal ŽSK len 22 % a v politike predaja a prenájmu 

majetku 33 %. Najväčší pokles získaných percent nastal v politike podnikov a investícií VÚC, 

kde ŽSK získal až o 49 % menej možných bodov. Celkovo boli politiky ŽSK v roku 2013 

ohodnotené známkou C-. 

Tabuľka č. 2: Hodnotenie ŽSK v rebríčku transparentnosti VÚC v rokoch 2011 a 2013 
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2011 68 % 66 % 34 % 13 % 59 % 47 % 43 % 31 % 35 %  71 % 52 % C+ 
2013 47 % 43 % 38 % 33 % 50 % 61 % 57 % 53 % 50 % 0 % 22 % 42 % C- 

Zdroj: TIS 
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2. Výstupy auditu 18 politík v Žilinskom samosprávnom kraji 
 

V tejto časti uvádzame výstupy auditu 18 vybraných politík ŽSK, pričom v audite boli z 

dôvodu lepšej prehľadnosti a zjednodušenia zlúčené dve politiky, a to politika predaja 

hnuteľného a nehnuteľného majetku a politika prenájmu hnuteľného a nehnuteľného 

majetku ŽSK do spoločného hodnotenia. 

 

2.1. Politika predaja a prenájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku 

Nakladanie s verejným majetkom patrí medzi tie oblasti, kde občania korupciu vnímajú 

najviac. Samosprávy VÚC disponujú značným majetkom, ktorý predstavuje potenciálny 

finančný zdroj využiteľný na rozvoj krajov. Zároveň však takého majetkové transfery 

obsahujú aj riziko netransparentného konania a korupcie.  

 

Stav v danej oblasti v ŽSK  

Oblasť nakladania s majetkom v ŽSK upravujú - okrem všeobecne záväzných právnych 

predpisov (t. j. zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov a zákon č. 

446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov) - hlavne tzv. Zásady hospodárenia 

a nakladania s majetkom ŽSK, v z.n.p. (ZHNM). Uvedený dokument je komplexným 30-

stranovým materiálom, plne reflektujúcim aktuálnu legislatívu. Úplné znenie ZHNM (vrátane 

dvoch dodatkov) je zverejnené na oficiálnom webovom sídle ŽSK, v sekcii “Dokumenty“. 

Na internetovej stránke ŽSK sa rovnako nachádza aj sekcia „Majetok ŽSK“, v rámci ktorej sa 

zverejňujú jednotlivé predaje/prenájmy/zámeny majetku ŽSK, ako aj obchodné verejné 

súťaže na prenájom majetku kraja. 

Z osobných rozhovorov audítorov TIS so zástupcami ŽSK vyplynulo, že pri majetkových 

prevodoch, kde sú minimálne dvaja záujemcovia, sa dlhodobo využíva elektronická aukcia. 

Presný finančný efekt z používania elektronickej aukcie pri tomto type aktivity kraja nie je 

známy.  
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Slabé miesta v rozhodovaní o predaji a prenájme majetku ŽSK 

ZHNM zatiaľ neupravujú podrobnosti k tzv. prevodu z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

(čl. 17a ZHNM) a ani ku kreovaniu odbornej trojčlennej komisie posudzujúcej možnosti 

využitia dubiózneho majetku (čl. 11 ods. 2 ZHNM), detailnejšie nerozpracúvajú inštitút 

verejnej dražby majetku (čl. 17 ZHNM), nestanovujú pravidlá využívania tzv. “obrátenej” 

elektronickej aukcie a rovnako neurčujú ani povinnosť vopred konzultovať (významnejšie) 

majetkové prevody s poslancami príslušného volebného obvodu (okresu).  

Špecifikom ZHNM je silná kompetencia výkonného orgánu kraja, predsedu ŽSK na základe 

rozhodnutia zastupiteľstva, rozhodovať o vybraných majetkových prevodoch (nadobúdanie 

hnuteľností do 35 tis. eur, prevod/zámena správy hnuteľného i nehnuteľného majetku do 700 

tis. eur, určenie trvalej prebytočnosti hnuteľností a nehmotného majetku do 35 tis. eur).  

 

Záver 

Politika nakladania s majetkom ŽSK  – či už ide o predaj, prenájom, príp. aj o ďalšie formy 

disponovania – je po formálnej stránke spracovaná štandardne. Priestor na rozvoj je 

bezpochyby v ďalšom posilňovaní zverejňovania jednotlivých zámerov. Keďže z pohľadu 

fakultatívnych kompetenčných vzťahov “predseda VÚC verzus zastupiteľstvo”, je v prípade 

ŽSK dosť silný výkonný orgán župy, dá sa do budúcna uvažovať aj o nastavení lepšieho 

„mocenského“ ekvilibria medzi volenými orgánmi ŽSK. 
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2.2. Politika obsadzovania voľných miest a postov v rámci Úradu ŽSK a v rámci 

organizácií v zriaďovacej pôsobnosti 

 

Vlastnosti výkonného aparátu sú kľúčovou premennou pre dobrý výkon kompetencií každej 

samosprávy, a tým aj pre spokojnosť občanov so samosprávou. Zároveň je občanmi práve 

obsadzovanie voľných miest a postov v rámci úradu a v rámci organizácií v zriaďovacej 

pôsobnosti samosprávy vnímané ako oblasť veľmi postihnutá korupciou. Preto je potrebné v 

oblasti personálnej politiky nastaviť veľmi jasné pravidlá, ktoré rozptýlia podozrenia z 

korupcie a zároveň zabezpečia vysokú kvalitu administrácie úradu samosprávy. 

 

Stav v danej oblasti v ŽSK 

K 30.4.2014 pracovalo na Úrade ŽSK v Žiline 196 osôb. ŽSK je zriaďovateľom 63 

rozpočtových organizácií a 57 príspevkových organizácií. ŽSK má podiel v 1 obchodnej 

spoločnosti, a to menšinový.  

Pravidlá v oblasti personálnej politiky určujú okrem národnej legislatívy najmä tri 

interné smernice: 

 

-‐ Smernica č. 96/2011 o postupe pri realizácii výberových konaní na funkcie 

štatutárnych orgánov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK.  

-‐ Smernica č. 97/2011 o pracovnom poriadku 

-‐ Smernica č. 88/2010 o postupe pri vzniku, zmene a skončení pracovného pomeru 

zamestnancov ŽSK v súčinnosti s oddelením informatiky a správy registratúry Úradu 

ŽSK.  

Všetky smernice sú prístupné verejnosti – sú zverejnené na internetovej stránke ŽSK. 

Na Úrade ŽSK je zriadené osobitné personálne oddelenie organizačne začlenené pod 

Organizačný odbor Úradu ŽSK. 

Obsadzovanie miest vedúcich zamestnancov a predstaviteľov rozpočtových a príspevkových 

organizácií upravujú zákony a osobitná smernica, podľa ktorých sa realizujú v nejakej forme 

výberové konania. V tomto prípade ide ŽSK nad rámec povinností kladených zákonmi. 
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Odlišná je situácia pri referentoch. Postup pri obsadzovaní týchto pozícií nie je formalizovaný 

v nijakom dokumente. Po uvoľnení prac. miesta referenta sa siaha po databáze uchádzačov 

o pracovné miesto. V prípade, že databáza neobsahuje vhodného kandidáta, zvolia sa iné 

nástroje hľadania (inzerát, príp. weby obsahujúce personálnych agentúr) v závislosti od 

náročnosti obsadzovaného miesta. Definitívnu formálnu bodku za procesom obsadzovania 

uvoľneného pracovného miesta dá predseda ako štatutár ŽSK podpísaním pracovnej zmluvy. 

Problémom je, že tieto procesy sú súčasťou organizačnej kultúry, ale nie sú formalizované 

v nijakom dokumente, nejde teda o predvídateľný proces a v prípade vzniku pochybností 

o férovosti výberu neexistuje „zrkadlo“, v ktorom sa dá tento postup spätne overiť. 

Rozpočtové a príspevkové organizácie majú vlastné pravidlá personálnej politiky – majú 

vlastné (alebo vôbec nemajú) smernice na obsadzovanie miest, majú vlastné pracovné 

poriadky. Zriaďovateľ nemá informácie o stave v jeho ROPO. 

 

Slabé miesta v rozhodovaní o osadzovaní voľných miest a postov v rámci Úradu ŽSK 

a v rámci organizácii v zriaďovacej pôsobnosti ŽSK 

1) voľnosť v rozhodovaní: 

-  Neexistujú procesné pravidlá na prijímanie referentov na Úrade ŽSK. Táto oblasť sa 

riadi zvyklosťami a zákonnými normami, postup nie je formalizovaný, predvídateľný 

a spätne overiteľný. Chýba tiež definícia a riešenia konfliktu záujmov vo výberovom 

procese upravená na potreby kraja (okrem niektorých špecifických prípadov 

stanovených národnou legislatívou, ktoré ale nemusia presne postihovať všetky možné 

situácie, ktoré môžu nastať vo výberových konaniach na Úrade ŽSK).  

- Absencia koordinácie pravidiel obsadzovania voľných miest v ROPO zriadenými 

ŽSK. ŽSK sa zatiaľ nevenuje výberu zamestnancov týchto zariadení, rieši len výber 

ich riaditeľov. Úrad ŽSK preto nesleduje ani také výberové konania, pri ktorých je 

zvýšené riziko  uprednostňovania blízkych osôb pri výbere zamestnancov ROPO voči 

vedeniu ŽSK, prípadne zamestnancom Úradu ŽSK. 

 

2) nedostatočná transparentnosť (absencia informovanosti verejnosti): 

-‐ Nezverejňujú sa informácie o každom voľnom mieste pre neobmedzený počet 

uchádzačov okrem postov riaditeľov ROPO a postov, kde takýto postup vyžaduje 

priamo národná legislatíva. 
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-‐ ŽSK nezverejňuje výstupy z výberových konaní, ktoré by verejnosť presvedčili o tom, 

že zvolený postup a výber bol pre samosprávu najlepší – napr. vo forme zápisnice. 

Pochopiteľne ide o zverejňovanie v takej podobe, ktorá by zabezpečila ochranu 

osobných údajov.  

-‐ Nezverejňujú sa podporné informácie, ktoré pomôžu zdôvodniť vhodnosť danej osoby 

zastávať konkrétny post – napr. profesionálny životopis u vedúcich zamestnancov. 

-‐ ROPO nezverejňujú o svojej personálnej politike vôbec nič.   

 

Záver 

Z hľadiska priestoru pre korupciu je v oblasti personálnej politiky najväčším rizikom absencia 

pravidiel obsadzovania voľných pracovných miest referentov na samotnom úrade ŽSK, ako aj 

zamestnancov v organizáciách zriadených ŽSK, a slabé informovanie smerom k verejnosti 

o voľných pracovných miestach, spôsobe výberu zamestnancov, o výstupoch z výberových 

konaní  a o personálnej politike vôbec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Transparency International Slovensko 

 
 

 16 

2.3. Politika participácie verejnosti na rozhodovaní miestnej samosprávy 
 

Problematika participácie, t.j. účasti verejnosti na rozhodovaní o jednotlivých politikách 

samosprávy, je súčasťou niekoľkých častí správy. V tejto kapitole sa venujeme najmä 

stručnému inštitucionálnemu mapovaniu nástrojov, ktoré ŽSK využíva pri zapájaní občanov. 

 

Stav v danej oblasti v ŽSK 

Územná samospráva sa v zmysle čl. 67 ods. 1 Ústavy SR uskutočňuje nielen orgánmi VÚC, 

ale aj referendom na území VÚC7. ŽSK však zatiaľ nemá prijaté osobitné VZN, ktorým by sa 

upravili podrobnosti o organizácii  referenda.  

Z formálneho hľadiska ŽSK nemá žiadny komplexný dokument, upravujúci participáciu 

verejnosti.  

Čo sa týka možností verejnosti zúčastňovať sa zasadnutí orgánov ŽSK,   právnym základom 

pre ne je najmä Rokovací poriadok Zastupiteľstva ŽSK (ROPO-Z) a Rokovací poriadok 

komisií Zastupiteľstva ŽSK (ROPO-K). 

 

Slabé miesta v politike participácie ŽSK  

ROPO-Z zatiaľ neprecizuje podmienky, za akých môže v rozprave vystúpiť verejnosť (§ 11 

ods. 8 in fine zákona č. 302/2001 Z.z.). ROPO-Z nepozná ani možnosť „Hyde parku“, t.j. 

všeobecného bodu rokovania „Slovo pre verejnosť“. Pravidlá prítomnosti verejnosti na 

rokovaní sú upravené v § 8, avšak možnosť paušálneho vykázania „všetkej verejnosti“ (§ 8 

ods. 3 ROPO-Z), ako aj vylúčenie časti verejnosti v prípade  predchádzajúceho „naplnenia 

kapacity rokovacej sály“ (§ 8 ods. 2 ROPO –Z) sa javia byť v nesúlade s judikatúrou 

Ústavného súdu SR. ŽSK zverejňuje tieto materiály vopred. Po zasadnutí však zverejňuje 

(komplexné) zápisnice z rokovaní a výsledky hlasovania k jednotlivým návrhom. 

 

ROPO-K ustanovuje (na slovenské pomery) progresívnu, hoci podmienenú otvorenosť 

rokovania komisií zastupiteľstva (čl. 5 ods. 1 ROPO-K), nerieši však pravidlá vystúpenia 

verejnosti na zasadnutiach týchto orgánov. ŽSK zatiaľ nezverejňuje na internetovej stránke 

                                                             
7 Na rozdiel od lokálnej samosprávy, na úrovni  regionálnej samosprávy neexistuje možnosť rozhodovania 
treťou formou, t.j.  cez tzv. zhromaždenia obyvateľov (obce). 
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materiály na rokovania komisií ani zápisnice z nich. Tie sú len archivované (čl. 7 ods. 5 

ROPO-K). V zmysle zákona sú členmi komisií okrem poslancov aj ďalšie osoby8.  

ŽSK vytvára verejnosti štandardné (zákonné) podmienky na pripomienkovanie návrhov VZN. 

ŽSK neorganizuje špeciálne stretnutia s verejnosťou (híringy, verejné diskusie, ...), a to ani na 

vecnom princípe (agenda) a ani na teritoriálnom princípe (okres, región). 

V oblasti územného plánovania sa prijímanie územnoplánovacej dokumentácie, resp. jej 

zmena/aktualizácia, deje len príležitostne (naposledy v roku 2006), je však riešené, v zmysle 

platnej legislatívy, v spolupráci s občanmi a s predstaviteľmi/zamestnancami miest a obcí, 

v ktorých kompetencii sú dotknuté územné plány. Z titulu nadradenosti územného plánu 

a územnoplánovacej dokumentácie vyššieho územného celku voči územnoplánovacej 

dokumentácií a procesom miest a obcí sa predstavitelia ŽSK zúčastňujú procesu prípravy 

a prejednávania zmien a aktualizácií, vrátane verejných stretnutí organizovaných mestami 

a obcami. 

Verejná kontrola v oblasti verejného obstarávania zatiaľ veľmi nefunguje: zástupcovia 

verejnosti, médií či neziskových organizácií nebývajú členmi hodnotiacich komisií so štatútom 

pozorovateľa verejného obstarávania bez práva hodnotenia ponúk. ŽSK má spracovaný plán 

verejného obstarávania, nebýva však aktívne zverejňovaný. V dotazníku však bolo 

deklarované zverejňovanie informácií o stretnutí rozhodovacích komisií.  

Občanom nie je zatiaľ vytváraná príležitosť na tzv. participatívne rozpočtovanie. 

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja kraja 2007 – 2013 (PHSR) bol spracovaný 

štandardnými participačnými metódami, v zmysle platných právnych predpisov. Podrobnosti 

o príprave PHSR 2014 – 2020 zatiaľ neboli predmetom auditu TIS. 

ŽSK nemá na oficiálnej webstránke zriadené diskusné fórum. ŽSK má profil na Facebooku. 

Priebežne na ňom, rovnako ako aj na stránke, organizuje aj ankety.  

 

 

 
                                                             
8 Skúmanie miery odbornosti a pravidlá nominácií zainteresovanej verejnosti do komisií zastupiteľstva zatiaľ 
neboli predmetom prvej fázy auditu TIS. 
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Záver  

Možnosti verejnosti zúčastňovať sa na rozhodovaní o krajskej samospráve v rámci ŽSK sú  na 

slovenské pomery štandardné, v niektorých oblastiach dokonca nadštandardné. Na strane 

druhej existuje priestor pre zlepšenie a posilnenie participácie verejnosti na rozhodnutiach 

ŽSK, či už vo všeobecnej rovine, ako aj v konkrétnych oblastiach, ako sú napríklad  

participatívne rozpočtovanie či verejné obstarávanie.  
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2.4. Politika prístupu k informáciám o fungovaní ŽSK: sprístupňovanie vs. 

zverejňovanie, interné smernice upravujúce poskytovanie informácií 

 
Ako sa hovorí „informácie sú kyslíkom demokracie“. Miera otvorenosti samosprávnych 

inštitúcií totiž priamo ovplyvňuje aj kvalitu života obyvateľov v danej územnosprávnej 

jednotke, nakoľko pomáha budovať pocit dôveryhodnosti a predvídateľnosti rozhodovania a 

tým aj posilňovať a kultivovať sociálny kapitál. 

 

Stav v danej oblasti v žilinskom VÚC  

Problematika prístupu verejnosti k informáciám o činnosti ŽSK je prierezová a venujeme sa 

jej preto aj v rámci niektorých ďalších kapitol. Predmetom tejto časti správy je najmä prehľad 

dodržiavania informačných povinností vyplývajúcich zo Zákona č. 211/2000 Z. z. o 

slobodnom prístupe k informáciám (ďalej len „ZSPI“) a z nadväzujúcich interných 

dokumentov: Smernice Úradu ŽSK č. 45/2006 o postupe pri aplikovaní ZSPI Úradom ŽSK 

(ďalej len „Smernica”)  a Metodického pokynu predsedu ŽSK č. 1/2012  v z.n.p. k 

povinnému zverejňovaniu zmlúv, objednávok a faktúr (ďalej len „Pokyn“). 

ZSPI určuje tri základné podoby poskytovania informácií: 1. v reakcii na konkrétnu žiadosť, 

t.j. sprístupňovaním. 2. aktívnou  formou, t.j. zverejňovaním a  3. tzv. opakovaným použitím. 

 

Sprístupňovanie 

Proces sprístupňovania, t.j. poskytovania informácií zo strany ŽSK na konkrétnu žiadosť o 

informácie uplatňovanú podľa § 14 ZSPI, je definovaný v samotnom ZSPI a následne 

špecifikovaný v Smernici. Vo všeobecnosti možno konštatovať, že 10-stranová Smernica 

upravuje problematiku dostatočne, vykazuje však isté znaky neaktuálnosti, nakoľko 

nereflektuje legislatívne zmeny ZSPI z obdobia 2006 – 2012. Za najvážnejší 

(procesnoprávny) nedostatok možno považovať prax vydávania rozhodnutí o nesprístupnení 

informácií priamo predsedom ŽSK (príloha č. 3 Smernice), a nie cestou povereného 

zamestnanca Úradu ŽSK (porovnaj aj §  19 ods. 2 ZSPI per analogiam). 

Žiadosti o informácie podané podľa ZSPI sa evidujú od roku 2003, v prvom roku existencie 

ŽSK sa tento prehľad neviedol. Prehľad infožiadostí za posledných päť rokov je nasledovný: 
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Tabuľka 3: Prehľad infožiadostí na ŽSK 

rok 2009 132 

rok 2010 99 

rok 2011 96 

rok 2012 136 

rok 2013 104 
                                                Zdroj: Dotazník ŽSK 

 

V rámci zberu dát k zostaveniu tejto časti správy nebol identifikovaný - a to ani medzi 

interviewovanými osobami pochádzajúcimi z externého prostredia mimo Úradu ŽSK,  žiadny 

zásadný problém so sprístupňovaním informácií podľa režimu ZSPI.  

Voči ŽSK nebolo podľa dotazníka vedené od roku 2002 ani jedno priestupkové, resp. 

prokurátorské konanie za nedodržiavanie ZSPI. ŽSK však čelil v roku 2008 dvom súdnym 

sporom za neposkytnutie informácií: v jednej veci prehral, v druhej bolo konanie zastavené. 

Pri nákladoch za sprístupnenie informácií sa kalkulujú dostupné sumy, t.j. napr. 0,07 EUR za 

rozmnoženie jednostrannej  A4, resp. 0,66 EUR za 1 ks 3,5 HDD diskety. 

 

Zverejňovanie 

Zverejňovanie informácií upravuje vyššie citovaný Pokyn. Pokyn sa vzťahuje nielen na Úrad 

ŽSK, ale aj na organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. ŽSK zverejňuje zmluvy, 

objednávky a faktúry zákonom stanoveným spôsobom na oficiálnom webovom sídle. ŽSK 

však v rámci Pokynu i aplikačnej praxe nepovažuje za faktúry, t.j. za povinne zverejňované 

dokumenty, doklady vyhotovené elektronickou registračnou pokladňou (tzv. zjednodušené 

faktúry). 

ŽSK na svojom webe - nad rámec zákonných povinností – zverejňuje aj všetky odpovede na 

žiadosti o sprístupnenie informácie, s dodržaním ochrany osobných údajov. 

Pozitívom je prístupnosť a prehľadnosť informácií na úvodnej stránke webového sídla ŽSK, 

na základe ktorých je možné požiadať o informácie telefonicky alebo mailom. Vítaným 

spôsobom získavania informácií bola aj priama komunikácia s predsedom ŽSK telefonicky, 
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ktorá sa uskutočňovala pravidelne na mesačnej báze. Táto možnosť však bola z dôvodu 

nezáujmu verejnosti pred troma rokmi zrušená.  

Čo sa týka metodického usmerňovania,  vo veciach, v ktorých na prvom stupni rozhoduje 

o neposkytnutí informácie organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK (ďalej len 

“OvZP”), rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu o nesprístupnení informácií v druhom 

stupni ŽSK. Týmto spôsobom ŽSK ako odvolací orgán koriguje nesprávne rozhodnutia OvZP  

a potvrdzuje správne vydané rozhodnutia OvZP. V období 2009 – 2012 boli v rámci 

revízneho postupu na ŽSK riešené len 2 odvolania: v jednom sa informácie nesprístupnili 

(2010), v druhom prípade sa poskytli (2011). 

Útvar hlavného kontrolóra ŽSK zatiaľ nerobil kontrolu správnosti sprístupňovania, resp. 

zverejňovania informácií, a to ani na Úrade ŽSK a ani v organizáciách ŽSK.  

 

Opakované použitie informácií 

Opakované použitie informácií, inštitút prijatý legislatívou s účinnosťou od 1. 12. 2012, sa v 

ŽSK zatiaľ neuplatňuje. 

 

Záver 

Celkovo možno konštatovať, že (až na pár detailov) ŽSK dodržiava svoje informačné 

povinnosti podľa ZSPI a príslušných ustanovení Smernice a Pokynu, a to tak v oblasti 

sprístupňovania, ako aj pri zverejňovaní.  Priestor pre zlepšenie vidíme napríklad v činnosti 

útvaru hlavného kontrolóra a v metodickej oblasti.  
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2.5. Politika etiky – etická infraštruktúra a konflikt záujmov volených 

predstaviteľov ŽSK 

 

Problematika etickej infraštruktúry a konfliktu záujmov volených predstaviteľov ŽSK je 

v rámci projektu analyzovaná z dvoch uhlov: i) z pohľadu plnenia zákonných povinností 

župana a poslancov Z-ŽSK a ii) z pohľadu ďalších opatrení samosprávy, prijatých nad rámec 

zákonných povinností. 

 

Stav v danej oblasti v žilinskom VÚC  

Základným legislatívnym rámcom úpravy konfliktu záujmov predstaviteľov volených 

samosprávnych orgánov je ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov (tzv. zákon o konflikte záujmov, „ZKZ“), ďalej zákon 

č. 302/2001 Z. z. o samospráve VÚC (ďalej len „ZoS“) a zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku  

vyšších územných celkov (ďalej len „ZoM“). 

ZKZ je najkomplexnejším právnym predpisom upravujúcim konflikt záujmov volených 

samosprávnych aktérov v Slovenskej republike. Regionálnym samosprávam, resp. priamo 

županovi a poslancom ukladá nasledujúce povinnosti: 1. zriadiť komisiu na ochranu 

verejného záujmu (čl. 7 ods. 5), 2. predkladať každoročne k 31. marcu daného roka tzv. 

oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov (čl.  7 ods. 1), 3. predkladať 

každoročne k 30. aprílu potvrdenie o podanom daňovom  priznaní k dani z príjmov (čl. 7 ods. 

2) a 4. oznámiť vždy pred vystúpením v rámci  rokovania príslušného (kolektívneho) orgánu 

svoj osobný záujem na veci (čl. 6). 

Komisia Z-ŽSK pre ochranu verejného záujmu (ďalej len „Komisia“) pre toto funkčné 

obdobie bola zriadená 16.12.2013. Komisia nemá prijatý osobitný štatút, spravuje sa 

„všeobecným“ Rokovacím poriadkom komisií Z-ŽSK. V zmysle tohto dokumentu komisia 

rokuje v zásade verejne. ŽSK zverejňuje uznesenia Komisie.  

Komisia viedla v tomto funkčnom období zatiaľ len jedno konanie: v roku 2013 jednala 

o návrhu vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov proti poslancovi 

Z-ŽSK, v zmysle Čl. 9 ods. 2 písm. b) ZKZ. Zastupiteľstvo ŽSK neskonštatovalo v tomto 

prípade porušenie zákona. 
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Úrad ŽSK zverejňuje výpisy z písomných oznámení verejných funkcionárov na webovej 

stránke po ich posúdení Komisiou. Na otázku v rámci dotazníka TIS („Poskytuje/poskytol by 

ŽSK majetkové a daňové priznanie volených funkcionárov v reakcii na žiadosť o informácie 

podľa zákona č. 211/2000 Z. z.?“) ŽSK odpovedal, že: áno, v súlade so zákonom o ochrane 

osobných údajov. 

ZoS upravuje nezlučiteľnosť (inkompatibilitu) funkcií. Župan ani poslanci Z-ŽSK nepôsobia 

v žiadnej ďalšej funkcii nezlučiteľnej s výkonom tejto verejnej funkcie podľa zákona (§ 13 

ods. 1, resp. § 16 ods. 10 ZoS). Na rozdiel od lokálnej samosprávy, v rámci regionálnej 

samosprávy legislatíva pripúšťa, aby poslanec bol súbežne aj štatutárom organizácie 

v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC. 

ZoM určuje, že VÚC môže previesť vlastníctvo svojho majetku županovi, poslancom, 

blízkym osobám týchto volených funkcionárov a právnickej  osobe, v ktorej zakladateľom, 

vlastníkom obchodného podielu, štatutárnym  orgánom alebo členom štatutárneho, riadiaceho, 

výkonného alebo dozorného orgánu je niekto z vyššie uvedených osôb, výhradne 

prostredníctvom súťažných metód, nie priamym predajom. Výnimku z tohto pravidla 

upravuje § 9a ods. 8 ZoM. Podľa informácií z dotazníka ŽSK nemá zatiaľ nastavené 

mechanizmy na kontrolu dodržiavania § 9a ods. 6 a 7 ZoM, a tieto údaje pri nakladaní 

s majetkom vôbec nesleduje. 

Čo sa týka etickej infraštruktúry, teda opatrení prijatých nad rámec platných právnych 

predpisov, ŽSK nemá zatiaľ schválený žiadny etický kódex voleného predstaviteľa 

samosprávy, či iný dokument, prostredníctvom ktorého by župan a poslanci verejne 

demonštrovali transparentnosť nad rámec zákonných povinností. Z odpovedí dotazníka 

zároveň vyplýva, že zatiaľ sa o potrebe prijatia takéhoto dokumentu na pôde ŽSK verejne 

nediskutuje. 

 

Záver 

Formálno-právna úprava riešenia konfliktu záujmov a etickej infraštruktúry volených 

predstaviteľov v ŽSK nevybočuje zo štandardu aplikovaného na Slovensku, pričom ŽSK 

nemá zatiaľ schválený žiadny etický kódex voleného predstaviteľa samosprávy. Zároveň je 

možné konštatovať nedostatok verejne dostupných informácií o činnosti a výsledkoch práce 

Komisie.  
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2.6. Etická infraštruktúra a konflikt záujmov zamestnancov Žilinského 

samosprávneho kraja 

 
Budovanie etiky a etickej infraštruktúry v každej organizácii predstavuje nielen potrebu 

definovania jasných pravidiel a etických princípov a možnosť ich vymáhania v praxi, ale 

nevyhnutne si vyžaduje aj stratégiu vzdelávania, stotožnenia sa zamestnancov s týmito 

pravidlami a princípmi a vykonávanie pravidelnej kontroly kvality ich porozumenia a 

aplikácie. 

 

Stav v danej oblasti v ŽSK  

Pri realizácii auditu boli vo vzťahu k etickej infraštruktúre v ŽSK vyhodnocované nasledovné 

oblasti: 

1. stav etickej infraštruktúry – z hľadiska definovania pravidiel, etických hodnôt a popisu 

súvisiacich postupov 

2. mechanizmus podpory, presadzovania a vyhodnocovania etického správania 

zamestnancov 

3. inštitucionalizácia podpory etického správania.  

 

K oblasti 1:  

Hodnotenie stavu etickej infraštruktúry – z hľadiska definovania pravidiel, etických 

hodnôt a popisu súvisiacich postupov 

Na Úrade ŽSK je zamestnaných celkovo 196 zamestnancov. Problematiku etiky v ŽSK 

upravujú okrem súvisiacich zákonov (napríklad Zákon o výkone prác vo verejnom záujme a 

Zákonníka práce) čiastočne aj vnútroorganizačné predpisy, ktoré tvoria dva samostatné 

dokumenty. Ide o internú smernicu č. 97/2011 – Pracovný poriadok v znení z 24. mája 2013 

niektoré etické pravidlá má ŽSK zosumarizované v stručnom jednostranovom dokumente 

označenom ako Etický kódex. Etický kódex by mal okrem funkcie formálnej deklarácie 

etických pravidiel slúžiť ako praktická pomôcka pre zamestnancov ŽSK na riešenie 

potenciálnych etických dilem. Predmetné dokumenty sú dostupné na internetovej stránke 

ŽSK a platia pre všetky kategórie zamestnancov – pre vedúcich zamestnancov, referentov aj 

obslužný personál. 
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Audit ukázal, že napriek existencii písomných interných predpisov, ktoré čiastkovo riešia 

problematiku žiaducich etických princípov, absentuje:  

- ucelený popis žiaducich/vyžadovaných etických hodnôt a princípov, vrátane  

ich aplikácie formou príkladov v praxi.  

- rovnako absentuje ucelený systém zavádzania, kontinuálnej podpory,  

monitorovania a vyhodnocovania etického/neetického konania a porušovania  

s tým súvisiacich zákonov a interných noriem. 

 

Etický kódex 

Etický kódex je relatívne „mladým" dokumentom, keďže bol schválený len 17. apríla 2013. 

Zo všeobecného hľadiska je možné konštatovať, že Etický kódex vytvára určitý rámec, na 

základe ktorého je posudzované akceptovateľné správanie sa zamestnanca zo strany 

nadriadených v príslušnom úrade, a s ktorým môže samotný pracovník porovnávať a 

hodnotiť vlastné etické zásady. Jednotlivé ustanovenia však nie sú dostatočne detailne 

rozpracované a v niektorých prípadoch nezachytávajú časté situácie - dilemy a neposkytujú 

potrebné informácie a odporúčania. Nesúhlasíme so zvoleným prístupom, že stručnejší Etický 

kódex prinesie lepšiu a rýchlejšiu implementáciu.  

Zvyčajne kódex tvoria ustanovenia, súvisiace s nasledovnými oblasťami:  

a) definovanie cieľovej skupiny - adresátov, t.j. skupiny zamestnancov alebo verejných 

činiteľov, ktorým je kódex určený.  

V tejto oblasti je možné hodnotiť kódex ako pomerne vyhovujúci, nakoľko zahŕňa 

všetkých zamestnancov ŽSK.  

 

b) zasadenie do právneho rámca, vytvoreného všeobecne záväznými právnymi 

predpismi.  

Tu je možné hodnotiť kódex ako vyhovujúci.  

 

c) povinnosti voči verejnosti v konfrontácii so súkromnými záujmami.  
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V tejto oblasti je možné hodnotiť kódex ako nevyhovujúci, nakoľko nevyžaduje nad 

rámec zákonných povinností žiadne deklarovanie súkromných záujmov. 

 

d) deklarácia majetkových, peňažných alebo iných vlastníckych pomerov.  

V nadväznosti na zákon č. 552/2003 majú vedúci zamestnanci povinnosť podávať 

majetkové priznanie.  

 

e) vyhlásenie o zamedzení vzniku konfliktu záujmov.  

 

Spracovanie znenia povinností v kódexe je možné považovať za málo dostačujúce. 

Inštitút konfliktu záujmov by mal riešiť rozpor osobného (súkromného) zamestnanca 

s výkonom jeho úradných povinností pomerne podrobne. Chýba definícia 

súkromného záujmu - ako akejkoľvek výhody plynúcej zamestnancovi z jeho 

postavenia (mimo „zákonných náležitostí), a súkromným záujmom by mal byť aj 

záujem širšieho okruhu osôb, kam sa zaraďujú blízke osoby v zmysle § 116 

Občianskeho zákonníka, resp. fyzické alebo právnické osoby, na ktoré existuje zo 

strany zamestnanca priame, či nepriame prepojenie alebo v zmysle zákona č. 552/2003.  

 

ŽSK nemá systém monitorovania členstva zamestnancov v riadiacich, kontrolných 

alebo dozorných orgánoch a tým pádom nemá nástroje na identifikáciu možného 

konfliktu záujmov - tzv. background check. Rovnako samosprávny kraj nemá 

vytvorený systém monitorovania zamestnancov ani ich rodinných príslušníkov z 

titulu vlastníctva nejakého podielu alebo postavenia spoločníkov v súkromných 

spoločnostiach. Uvedený stav môže vytvárať priestor pre vznik korupcie, 

klientelizmu a zneužívania informácií zamestnancami na získanie dotácií, neobvykle 

výhodných zmluvných podmienok pri dodávke služieb, tovarov a pod. 

 

f) oblasť zneužívania svojho postavenia, služobných informácií a dôvery nadriadeného 

na získanie neoprávnených výhod pre seba alebo svojich blízkych.  

V tejto oblasti možno hodnotiť predovšetkým Pracovný poriadok ako čiastočne 

dostatočný. Absenciou databázy o členstve v dozorných, výkonných alebo 
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kontrolných orgánov alebo o podieloch zamestnancov a ich rodinných príslušníkov v 

obchodných alebo iných súkromných spoločnostiach, je priestor pre kontrolu na 

zneužívanie informácií a postavenia minimálny. Je preto možné konštatovať, že 

kontrolný mechanizmus samosprávneho kraja na dodržiavanie etických noriem nie je 

dostatočne rozvinutý. Vytvorenie takejto databázy by nemal byť problém - napr. 

internet poskytuje všetky potrebné údaje (zverejnený obchodný aj živnostenský 

register). 

 

g) využívanie verejných prostriedkov na osobný prospech a definovanie správania, resp. 

konania zamestnanca predstavujúce porušenie kódexu 

Tu je možné hodnotiť kódex ako vyhovujúci. 

 

h) prijímanie darov, výhod a pod.  

Etický kódex a Pracovný poriadok síce stanovuje povinnosť neprijímať dary ani 

výhody a ani ich nevyžadovať. Je však potrebné definovať, čo sa považuje za dar 

alebo nevhodnú výhodu plynúcu z postavenia a kompetencií zamestnanca. Absentuje 

stanovenie finančného limitu pre posúdenie vhodnosti daru (napr. stanovenie hranice 

kedy sa dary nenahlasujú a / alebo kedy sa už neprijímajú). Rovnako absentuje 

zavedenie inštitútu registra prijatých darov. Existuje mnoho situácií v pracovnom 

živote, kedy nie je možné napríklad z protokolárnych dôvodov zakázať druhej strane 

venovať samosprávnemu kraju, ktorý reprezentuje nejaký predstaviteľ/úradník, dar. 

Takéto dary by však mali byť evidované a uschované u zamestnávateľa.  

 

i) sankcie v prípade porušenia ustanovení kódexu  

Tu je možné hodnotiť kódex a poriadok ako nevyhovujúci, nakoľko sankcie nie sú 

súčasťou Etického kódexu. Sankcie v prípade porušenia Etického kódexu sú 

uvedené v Pracovnom poriadku iba všeobecne a príkladom sú definované menej 

závažné spoločenské porušenia. Absentuje však explicitné uvedenie sankcií 

v prípadoch porušenia napríklad konfliktu záujmov, zákazu prijímania darov 

a podobne. V Pracovnom poriadku by mal byť tiež priestor na to, aby boli 

podrobnejšie rozpísané možné sankcie zamestnanca pri jeho porušení, ktoré môžu 
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predchádzať kategorickému riešeniu prostredníctvom výpovede. Takto by poriadok 

posilnil svoju úlohu z pohľadu prevencie.  

 

j) akceptované správanie a konanie po skončení pracovného pomeru 

Tu je možné hodnotiť kódex ako vyhovujúci.  

Okrem Etického kódexu sú jednotlivé pravidlá etiky riešené aj v ďalších 

dokumentoch, najmä v Zákone o výkone práce vo verejnom záujme a Pracovnom 

poriadku zamestnancov ŽSK tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke. 
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Tabuľka 4: Etické pravidlá v ŽSK a ich vymáhanie 

Typ pravidla  Upravený v Vymáhateľnosť 
Pravidlo 
hospodárnosti 

ZVPVZ,  PP (čl. VII. 
ods. 1 písm. i) 

Nízka                          
 (všeobecná formulácia) 

Pravidlo 
oznamovania 

ZVPVZ, PP (čl. VII. 
ods. 1 písm. i) 

Nízka                                           
 (úzky okruh povinností oznamovať) 

Pravidlo nestrannosti ZVPVZ, PP (čl. VII. 
ods. 4 písm. a) 

Vysoká  
(jasné pravidlo) 

Pravidlo konfliktu 
záujmov 

ZVPVZ, PP (čl. VII. 
ods. 4) 

Nízka  
(všeobecná deklarácia, neexistujú 
implementačné a kontrolné nástroje) 

Pravidlo zákazu podriadenosti ZVPVZ Vysoká  
(jasné pravidlo) 

Pravidlo 
nepodnikania 

ZVPVZ, PP  
(čl. VII. ods. 4 písm. c 
a ods.5) 

Nízka  
(všeobecná deklarácia, neexistujú 
implementačné a kontrolné nástroje) 

Zákaz nadobudnutia 
majetku mimo VS 

ZVPVZ, PP (čl. VII. 
ods. 4 písm. g) 

Vysoká  
(jasné pravidlo) 

Zákaz prijímania darov ZVPVZ,  PP (čl. VII. 
ods. 4 písm. b) 

Nízka  
(všeobecná deklarácia, neexistujú jasné 
pravidlá a kontrolné nástroje) 

Majetkové priznania ZVPVZ, PP (čl. VI 
ods. 2) 

Nízka 

Oznamovanie nekalých praktík 
na pracovisku  
(tzv. whistleblowing) 

ZVPVZ Nízka  
(horizontálne oznamovanie nekalých 
aktivít – predseda ŽSK, riaditeľ Úradu 
ŽSK, riaditeľka, organizačného odboru) 

Zákaz zneužívania postavenia 
na osobné obohatenie 

ZVPVZ, PP (čl. VII. 
ods. 1 písm. g) 

Nízka  
(všeobecná formulácia) 

Zákaz zneužívania verejných 
financií 

ZVPVZ, PP (čl. VII. 
ods. 1 písm. h) 

Nízka 
(všeobecná formulácia) 

Systém sankcií ZVPVZ, PP (čl. XI 
ods. 7 a 8) 

Nízka  
(absentuje priame spojenie s porušeniami 
etických pravidiel, napr. konflikt 
záujmov, dary a podobne) 

Správanie a konanie po 
skončení pracovného pomeru 

ZVPVZ, PP Nízka  
(všeobecná formulácia) 

Zdroj: autori  

Skratky:  
ZVPVZ – Zákon o výkone práce vo verejnom záujme 
EK – Etický kódex 
PP – Pracovný poriadok 

 



 
Transparency International Slovensko 

 
 

 30 

V prípade etickej dilemy, potenciálneho konfliktu záujmov či oznamovania nekalých aktivít 

na pracovisku sa zamestnanci obracajú na svojich vedúcich zamestnancov. Projekt 

whistleblowingu ako taký však na úrade zavedený nie je. Ochrana zamestnancov v prípade 

whistleblowingu je teda riešená len všeobecne záväznými právnymi predpismi, t.j. podľa 

Zákonníka práce a Zákona o výkone prác vo verejnom záujme. Neexistujú však žiadne interné 

pravidlá upravujúce túto oblasť. Samosprávny kraj takisto nemá vytvorenú disciplinárnu 

komisiu. Postupy na riešenie situácií spojených s ohlasovaním možných nekalých praktík na 

pracovisku nie sú budované tak, aby vytvárali dôveru a chránili oznamovateľov. 

Audit tak ukázal, že uvedené predpisy iba okrajovo riešia problematiku žiadúcich etických 

princípov. Absentuje ucelený popis žiadúcich/vyžadovaných etických hodnôt a princípov, 

vrátane návodu ich aplikácie formou príkladov v praxi. 

 

K oblasti 2:   

Hodnotenie mechanizmu podpory, presadzovania a vyhodnocovania etického správania 

zamestnancov 

Z auditu vyplynulo, že mechanizmus podpory, presadzovania a vyhodnocovania 

etického správania zamestnancov na úrovni samosprávneho kraja nie je dostatočne 

popísaný a funkčný, takže je málo efektívny. Dané tvrdenie opierame o nasledovné 

zistenia:  

- Nie je zavedený systém pravidelného vzdelávania zamestnancov v oblasti etiky, 

takže zamestnanec nie je dostatočne dôrazne a detailne informovaný o etických 

normách, ktoré sa od neho očakávajú, ani nemá k dispozícii príklady z praxe. 

Vzdelávanie sa sústreďuje výhradne na obdobie nástupu do zamestnania, čo je 

nedostatočný prístup.  

 

- Absentuje aj možnosť konzultácií/poradenstva pre zamestnancov v problémových 

- nejasných situáciách/etických konfliktoch. Hlavne vtedy, ak si zamestnanec nie je 

istý, či vzniknutá situácia je alebo nie je porušením etických noriem, zákonov, 

prípadne priamo konfliktom záujmov. Ide o poradenstvo, založené na 

dohodnutých a so zákonmi zladených výkladoch, jednotných pre samosprávny kraj 

i pre organizácie ním zriadené.  



 
Transparency International Slovensko 

 
 

 31 

- Rovnako nedostatočne hodnotíme počet oznámení možného porušenia etických 

pravidiel, kedy v rokoch 2012 a 2013 nebolo doručené ani jedno oznámenie.  

 

K oblasti 3:  

Hodnotenie  inštitucionalizácie podpory etického správania v ŽSK  

ŽSK nemá zatiaľ nijakou formou inštitucionalizovanú podporu etiky. Nie je stanovená ani 

čiastočne poverená osoba, ktorá by bola zodpovedná za monitorovanie a vyhodnocovanie 

podpory, koordinácie a priebežné sledovanie etiky v ŽSK a v ním zriadených organizáciách. 

Rovnako samosprávny kraj nevedie databázy údajov, súvisiacich so sledovaním dodržiavania 

stanovených etických zásad. 

 

Slabé miesta v budovaní etickej infraštruktúry v ŽSK  

Voľnosť v rozhodovaní 

Etický kódex pre zamestnancov ŽSK je relatívne „mladým" dokumentom a nie je ešte v 

praxi tohto samosprávneho kraja úplne udomácnený. Predstavuje skôr formálnu deklaráciu a 

nie je praktickou pomôckou, ktorá pomáha zamestnancom riešiť etické dilemy na pracovisku. 

Samosprávny kraj totiž nemá definovaný implementačný mechanizmus Etického kódexu, 

napríklad vo forme podrobného výkladu jednotlivých ustanovení kódexu a tréningov k tejto 

problematike. Samosprávny kraj nemá zavedený register darov, verejne dostupné správy zo 

služobných ciest, databázu záujmov jednotlivých vedúcich zamestnancov, databázu 

štatutárov, podielnikov alebo členov v dozorných a výkonných orgánoch privátnych 

spoločností z pohľadu zamestnanca ani jeho príbuzenstva/rodinného členstva zamestnancov 

úradu a pod. Nevenuje sa pozornosť monitoringu a vyhodnocovaniu dodržiavania Etického 

kódexu, napr. nevedie sa zoznam riešených prípadov v danej oblasti. V oblasti riešenia 

etických dilem a potenciálnych konfliktov záujmu neprebiehajú pre zamestnancov  pravidelné 

tréningy ani nemajú vytvorený priestor /možnosti pre odborné konzultácie.  

ŽSK nemá zabezpečené chránené oznamovanie nekalých praktík na pracovisku. 
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Transparentnosť 

Vnútroorganizačný predpis, ktorým sa stanovujú štandardy správania zamestnancov – Etický 

kódex je zverejnený na internetovej stránke samosprávneho kraja. Verejnosť takto je 

oboznámená so skutočnosťou, aké princípy a pravidlá by mali z pohľadu etiky a konfliktu 

záujmov zamestnanci dodržiavať.   

Na internete nenájdeme formulár na podávanie sťažností pre porušenie etických pravidiel 

s príslušnými inštrukciami. 

 

Záver 

ŽSK venuje problematike etiky pozornosť a má snahu zabezpečovať dodržiavanie 

stanovených etických noriem v rámci fungovania samosprávneho kraja. Prijatý Etický kódex 

je novým dokumentom a vzhľadom na svoj krátky rozsah obsahuje povinnosti iba 

v deklaratórnej podobe bez uvedenia postupov ako ich splniť. Viaceré ustanovenia 

neobsahujú detailnejšiu úpravu, ktorá by bola žiadaná (napr. konflikt záujmov, dary). 

Rovnako absentuje systematické a pravidelné vzdelávanie zamestnancov alebo poradenská 

činnosť.  Rezervy sú aj v komunikácii a participácii verejnosti na tomto procese. 
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2.7. Politika etiky - etická infraštruktúra a konflikt záujmov zamestnancov 

organizácií Žilinského samosprávneho kraja 

 

Budovanie etiky a etickej infraštruktúry v každej organizácii predstavuje nielen potrebu 

definovania jasných pravidiel a etických princípov a možnosť ich vymáhania v praxi, ale 

nevyhnutne si vyžaduje aj stratégiu oboznámenia a stotožnenia sa zamestnancov s týmito 

pravidlami a princípmi a vykonávanie pravidelnej kontroly kvality ich porozumenia a aplikácie.  

 

Stav v danej oblasti v ŽSK 

Pri realizácii auditu boli vo vzťahu k etickej infraštruktúre v organizáciách ŽSK 

vyhodnocované nasledovné oblasti:  

1. Aký je stav etickej infraštruktúry - z hľadiska definovania pravidiel,  

etických hodnôt a popisu súvisiacich postupov  

2. Aký je mechanizmus podpory presadzovania a vyhodnocovania etického  

správania zamestnancov  

3. Aká je inštitucionalizácia podpory etického správania v organizáciách ŽSK.  

 

K oblasti 1: 

ŽSK má celkovo 63 rozpočtových organizácií (RO) a 57 príspevkových organizácií (PO). 

Spolu v uvedených inštitúciách pracuje 3936 zamestnancov v RO a 4594 zamestnancov v PO. 

ŽSK nemá žiadnu firmu v 100%  vlastníctve a jednu firmu s majetkovou účasťou menej ako 

100% (Letisková spoločnosť Žilina, a.s., kde má ŽSK 0,46 % podiel na základnom imaní).  

Problematiku etiky v organizáciách ŽSK upravujú súvisiace zákony (Zákon o výkone prác vo 

verejnom záujme a Zákonník práce), ktoré iba čiastkovo popisujú niektoré etické princípy a 

pravidlá. Jednotlivé pravidlá etiky nie sú zosumarizované v jednom ucelenom dokumente. V 

rámci jednotlivých organizácií neexistujú špecializované interné normy, ktoré by definovali 

žiaduce etické chovanie a konanie ich zamestnancov. Etický kódex zamestnanca nebol 

vypracovaný v žiadnej z existujúcich organizácií.  

V jednotlivých organizáciách existujú interné normy, ktoré stanovujú postupy pre fungovanie 
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sťažnostného systému. Sťažnosti na zamestnancov z vonkajšieho prostredia sa riešia 

rovnako, ako aj iné sťažnosti v súlade so zákonom o sťažnostiach. Organizácie nemajú 

vytvorený osobitný režim riešenia sťažností spojených s porušením etických pravidiel.  

 

Audit teda ukázal, že v rámci problematiky etickej infraštruktúry absentuje:  

- ucelený popis žiaducich/vyžadovaných etických hodnôt a princípov, vrátane ich 

aplikácie formou príkladov v praxi.  

- Etický kódex zamestnanca organizácií ŽSK. 

- rovnako absentuje ucelený systém zavádzania, kontinuálnej podpory, 

monitorovania a vyhodnocovania etického/neetického konania a porušovania s tým 

súvisiacich zákonov a interných predpisov. 

 

K oblasti 2: 

Organizácie nevenujú žiadnu osobitnú pozornosť zavedeniu, podpore a monitorovaniu 

dodržiavania etických noriem svojimi zamestnancami. Z toho vyplýva, že sa nerealizuje ani 

žiadna forma vyhodnocovania ich správania z hľadiska etiky alebo konfliktu záujmov.  

 

K oblasti 3: 

Vzhľadom na vyššie uvedené zistenia nie je možné hovoriť o inštitucionalizácii podpory 

etického konania zamestnancov ani ju hodnotiť. Keďže problematike etiky nie je venovaná 

na tejto úrovni osobitná pozornosť, organizácie neuskutočňujú tréningy zamestnancov v 

danej oblasti.  

 

Slabé miesta v etickej infraštruktúre a riešení konfliktu záujmov zamestnancov 

organizácií ŽSK  

Voľnosť v rozhodovaní  

Tak ako sme uviedli v úvode, budovanie etiky a etickej infraštruktúry v každej organizácii 

predstavuje nielen potrebu definovania jasných pravidiel, ale aj systém ich uplatňovania a 

presadzovania a systém sankčných postupov v opačnom prípade. Implementácia môže byť v 

praxi účinná len za predpokladu fungovania princípu monitorovanej zodpovednosti. Ak 
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neexistuje systém lineárnych a horizontálnych vzťahov presadzovania etických noriem v 

administratívnych a procedurálnych činnostiach zamestnancov organizácií, potom nie je 

možné dosiahnuť spoločenskú akceptáciu akéhokoľvek stupňa etiky. Takmer nič z toho sa na 

úrovni organizácií ani zo strany samosprávneho kraja samotného voči nim zatiaľ nedeje. Nie 

je stanovený systém implementácie etických pravidiel do praxe.  

Audit ukázal, že mechanizmus podpory a presadzovania etických noriem a pravidiel je v 

týchto organizáciách iba formálny. Zároveň tiež ukázal, že na úrovni organizácií neexistuje 

žiadny mechanizmus vyhodnocovania etického správania sa zamestnancov. Problematika 

etiky nie je dostatočne premietnutá do rozhodovacieho, zodpovednostného a kontrolného 

mechanizmu organizácií samosprávneho kraja.  

 

Transparentnosť  

Zákonmi stanovené etické pravidlá sú roztrúsené vo viacerých zákonoch, nie sú 

zosumarizované.  

 

Záver  

Problematika etiky - definovania pravidiel, ich podpory, monitorovania a 

vyhodnocovania nie je dostatočne premietnutá do rozhodovacieho, zodpovednostného a 

kontrolného mechanizmu fungovania  organizácií ŽSK. Týmto procesom je preto potrebné 

začať venovať pozornosť a iniciovať ich aktivizáciu zo strany ŽSK.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
Transparency International Slovensko 

 
 

 36 

2.8. Mediálna politika 
 

Vyššie územné celky, ktoré zriaďujú vlastné médiá či si platia súkromné médiá za 

informovanie o danom regióne, čelia výzve, ako z týchto médií urobiť kvalitný informačný 

kanál o udalostiach, ktoré súkromné médiá nepokrývajú, a na druhej strane zachovať médiá 

pluralitné a vyvážené aj pre politikov a občanov, ktorí sú voči aktuálneho vedeniu v opozícii. 

Podobne ako na národnej úrovni verejnoprávne médiá často skĺzavajú do služieb vládnucich 

strán a nie verejnosti, tak aj regionálne periodiká či televízie majú tendenciu k propagácii 

vlastných županov, prípadne ich strán9.    

 

Stav v danej oblasti v ŽSK  

Žilinský samosprávny kraj nemá vo vlastníctve žiadne printové ani elektronické médiá, v čom 

je medzi krajmi skôr výnimkou (päť žúp vydáva mesačníky). Pre informovanie občanov 

využíva dva kanály - inzerciu v printových a online médiách a vydávanie online videí so 

spravodajstvom o kraji. 

Zadávanie inzercie je po informovaní na webe a Facebooku dôležitou formou informovania 

o práci ŽSK. Župa na ňu plánuje vynaložiť podľa rámcovej zmluvy s reklamnou agentúrou  

M Kreo 698 tisíc eur na tri roky. Ďalších takmer 19 tisíc župa vynaloží  za 12 mesiacov od 

apríla 2014 do marca 2015 na online inzerciu a PR články. Ročný inzertný objem tak v 

priemere môže dosiahnuť 250 tisíc eur. Objem sa delí na regionálne platené printové médiá (z 

nich najmä lokálne týždenníky MY a ich weby) a na národné periodiká.  

Podľa predložených vzorov sa inzercia a PR články týkajú podpory turizmu, kultúry či 

vecného informovania o rozpočte župy. Takéto relatívne veľké zadávanie inzercie však 

vytvára tlak na médiá (obzvlášť lokálne), ktoré tak nemusia poskytovať dostatočne nezávislú 

verejnú kontrolu práce župy.  

                                                             
9 Kotleba si urobil z krajských novín reklamný pútač, SME, 8.4.2014, http://www.sme.sk/c/7164250/kotleba-si-
urobil-z-krajskych-novin-reklamny-putac-tisa-oslavuje.html 

Samuel Spáč: Nájdi kritický článok v župných novinách, Otvorená Samospráva portál, 28.október 2013, 
http://zupy2013.transparency.sk/sk/sets/zupy-2013/analyses/p:1102/najdi-kriticky-clanok-v-zupnych-novinach-
pat-tipov-pre-otvorenejsiu-samospravu 

Radničné noviny – tlačené periodiká vydávané samosprávami (monitoring), Transparency International 
Slovensko, 2008, http://backup.transparency.sk/aktuality/sprava3_rnfin1.pdf 
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Online videospravodajstvo pripravuje odbor informácií ŽSK v spolupráci s externým 

kameramanom pre vlastný web a svoj kanál na Youtube. Príspevky, resp. ich časti (napr. 

zvuková stopa) sú k dispozícií aj iným médiám. Župa produkuje do 10 príspevkov mesačne. 

Ide väčšinou o príspevky týkajúce sa kultúrnych, vzdelávacích či športových aktivít v kraji. 

Menšiu časť tvorí spravodajstvo o zasadaniach zastupiteľstva či o práci vedenia župy. 

Tón spravodajstva je takmer výhradne pozitívny. Chýbajú v ňom akékoľvek kritické názory 

voči županovi či práci úradu, či už politické (poslanci) alebo občianske (miestni aktivisti či 

nespokojní občania). Aj informácie o kultúre sú často spojené s kladnými zmienkami či 

citáciami župana. Dokonca reportáže zo zasadnutí zastupiteľstva neobsahujú často ani hlasy 

poslancov, len komentár župana.  Online spravodajstvo  tak pomáha utvárať  pozitívny imidž 

úradu a jeho predsedu a nevytvára priestor na diskusiu o problémoch v župe v štýle 

verejnoprávnych médií. 

Pozitívom naopak je, že priebeh zastupiteľstva môžu sledovať občania naživo online, a celé 

záznamy sú zverejňované aj na internete. 

Na dohľad nad objektívnosťou župou vydávaného spravodajstva či inzercie nedohliada žiadny 

orgán, neexistuje ani masmediálna komisia so zástupcami poslancov. Podobne v župe 

neexistuje ani verejné hodnotenie kvality a plurality v médiách, ktoré samospráva podporuje, 

resp. vydáva.  

 

Záver 

Informovanie o ŽSK  podporuje úrad vydávaním vlastného video spravodajstva a rozsiahlou 

inzerciou najmä pre lokálne médiá. Obe formy však dominantne informujú o pohľade župy. 

Chýba platforma na diskusiu a možnú kritiku rozhodnutí aktuálneho vedenia v zmysle 

verejnoprávnosti.  
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2.9. Politika transparentného územného plánovania 
 

Medzi významné právomoci župných samospráv patrí aj územné plánovanie, prostredníctvom 

ktorého sa rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia daného kraja. Táto 

právomoc tak má dopad na podobu kraja a tým aj na kvalitu života jeho obyvateľov. Pri 

výkone tejto kompetencie sa vyžaduje transparentnosť, t.j. široký prístup verejnosti k 

informáciám a tiež zabezpečenie účasti verejnosti na rozhodovaní, prostredníctvom ktorej sa 

hľadá rovnováha jednotlivých osobných a skupinových záujmov s verejným záujmom. 

Uvedené atribúty sú aj predmetom tejto kapitoly auditu. Kapitola sa nevenuje hodnoteniu 

konkrétnych výsledkov decíznej činnosti pri výkone územného plánovania v ŽSK. 

 

Stav v danej oblasti v ŽSK  

Stavebný zákon (zákon č. 50/1976 Zb.) ukladá orgánom územného plánovania povinnosť  

pravidelne, min. raz za 4 roky preskúmať územný plán, zistiť či nie sú potrebné jeho zmeny 

a doplnky, resp. obstarať územný plán ak dôjde zmene predpokladov v území, príp. je 

potrebné umiestniť verejnoprospešné stavby.  

Územný plán veľkého územného celku ŽSK (ďalej len „ÚPN VÚC ŽK“)  bol schválený ešte 

Vládou SR v roku 1998. Komplexne riešil všetky zložky osídlenia v regióne. Od vzniku ŽSK 

(2002) boli obstarané a schválené 4 zmeny a doplnky ÚPN VÚC ŽK. V územnoplánovacej 

dokumentácii (ďalej len „ÚPD“) boli aktualizované tie zložky sídelnej štruktúry, v ktorých 

došlo, resp. je predpoklad najväčších zmien plánov v území. 

ŽSK plánuje obstarať nový územný plán regiónu ŽSK a Územný generel dopravy ŽSK. 

Platná ÚPD kraja je zverejnená  na webstránke ŽSK, a to tak grafická ako aj textová časť. 

Zároveň je k nahliadnutiu na Úrade ŽSK (odbor dopravy a regionálneho rozvoja, úsek 

územného plánovania). 

V rámci procesu aktualizácie ÚPD vytvára priebežne ŽSK priestor pre účasť verejnosti pri 

územnom plánovaní, a to aj nad rámec zákona, keď napr. predlžuje lehotu na 

pripomienkovanie  návrhu ÚPD, príp. keď nad rámec povinností vyplývajúcich zo stavebného 

zákona verejne prerokuje návrh ÚPD s dotknutými subjektmi za účasti odborne spôsobilej 

osoby na obstarávanie ÚPD a spracovateľov jednotlivých oblastí riešenia. Pozvánka na 
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verejné prerokovanie spolu s oznámením o pripomienkovaní návrhu ÚPD je dostupná na 

oficiálnej webstránke ŽSK a úradnej tabuli ŽSK. 

ŽSK nedostáva návrhy, resp. žiadosti iných subjektov počas platnosti ÚPD na jej zmenu. ŽSK 

však priebežne počas platnosti ÚPD sleduje a eviduje všetky zmeny predpokladov v území 

a legislatívne zmeny, ktoré môžu mať dopad na koncepciu riešenia územia a následne ich 

zahrnie do aktualizácie ÚPD. 

ŽSK nemá zriadený Útvar hlavného architekta. Územné plánovanie  je súčasťou Odboru 

dopravy a regionálneho rozvoja Úradu ŽSK. 

Na Úrad ŽSK nebola doposiaľ adresovaná žiadna sťažnosť na činnosť úseku územného 

plánovania pri Odbore dopravy a regionálneho rozvoja.  

 

Záver  

Z podkladov, ktoré má TIS k dispozícii, vyplýva, že ŽSK si v zásade plní svoje zákonné 

(informačné a participačné) povinnosti v zmysle stavebného zákona. V záujme posilňovania 

transparentnosti a dôvery obyvateľov možno však pristúpiť ku komplexnejšiemu 

informovaniu verejnosti o fungovaní tejto politiky. 
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2.10. Politika prideľovania dotácii v ŽSK 
 

Jedným z dôležitých nástrojov podpory sociálnych, vzdelávacích, kultúrnych či športových 

aktivít kraja sú dotácie, čiže nenávratné finančné transfery. Ide o verejné zdroje prideľované z 

rozpočtu župy. Rozhodovanie o ich alokácii by preto nemalo byť ovplyvnené korupčnými 

motiváciami. 

 

Stav v danej oblasti v ŽSK  

Rozhodovanie o dotáciách nie je v rámci ŽSK upravené len jedným dokumentom, ale štyrmi 

všeobecne záväznými nariadeniami: VZN č. 4/2004 o poskytovaní dotácií z vlastných 

príjmov ŽSK, VZN č. 27/2011  o poskytovaní príspevkov umeleckým a jazykovým školám 

a školským zariadeniam, VZN č. 20/2010 o podmienkach poskytovania finančného príspevku 

na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na základe žiadosti 

subjektu na území kraja a VZN č. 21/2010 o podmienkach poskytovania finančného 

príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately subjektu 

na území ŽSK na základe výzvy ŽSK.10 

V roku 2013 sa prerozdelilo všetkými týmito mechanizmami celkovo 2 787 565 €, v roku 

2012 to bolo 2 677 279 €. V roku 2014 predstavuje suma dotácií 2,2 % na celkovom rozpočte, 

v roku 2013 to bolo 1,7 %. V roku 2013 žiadalo o dotácie 302 subjektov, podporu získalo 279 

z nich. V roku 2013 bolo z 224 záujemcov uspokojených 208. 

V zmysle VZN č. 4/2004 v aktuálnom znení možno poskytnúť dotáciu právnickým osobám 

a fyzickým osobám podnikateľom, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území ŽSK 

a súčasne na jeho území rozvíjajú významné aktivity v oblasti školstva a vzdelávania, 

záujmovo-umeleckej činnosti a kultúrnych aktivít, športu a telovýchovy, zdravotníctva, 

sociálnych služieb, charity, verejnoprospešných aktivít a pod. Dotáciu možno poskytnúť v 

jednom roku jednému žiadateľovi maximálne do výšky 1 300 €, a to na základe písomnej 

žiadosti žiadateľa. Rozhodnutie o schválení alebo neschválení dotácie prináleží predsedovi 
                                                             
10 V minulosti (2010) mal ŽSK aj osobitný grantový systém pre oblasť kultúry, upravený VZN 
č.12/2008.V dotazníku sa ale k tomuto systému neuvádzajú žiadne podrobnosti. Na základe komunikácie 
s predstaviteľmi kraje sme však zistili, že dané VZN stále platí, len sa v súčasnosti nepoužíva.  
 
Rovnako sa v dotazníku neuvádzajú detaily fungovania grantového systému podľa VZN č. 15/2008 o 
poskytovaní dotácií z vlastných príjmov ŽSK na podporu vidieka. Aj dané VZN však, ako nám bolo povedané, 
stále platí, len sa v súčasnosti nepoužíva. 
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ŽSK s prihliadnutím na odporúčania vecne príslušnej a finančnej komisie Zastupiteľstva ŽSK. 

ŽSK teda nemá zriadené osobitné dotačné (grantové) komisie. Verejnosť sa v prípade záujmu 

môže zúčastňovať rokovania komisií ŽSK. Predseda ŽSK je v naliehavých prípadoch 

oprávnený rozhodnúť o schválení dotácie aj bez odporúčania komisií a bez dodržania 

termínov uvedených vo VZN: takýmto spôsobom je predseda ŽSK oprávnený schváliť ročne 

maximálne dvadsať projektov, pričom podpora na jeden projekt nesmie byť väčšia ako 1000 

€. Z pohľadu kompetenčného je teda poskytovanie dotácií cestou VZN č. 4/2004 plne 

v rukách predsedu ŽSK. Úrad ŽSK iba informuje Zastupiteľstvo ŽSK o poskytnutých 

dotáciách, VZN však v tejto veci nestanovuje žiadne ďalšie podrobnosti. 

Podľa VZN č. 27/2011 o poskytovaní príspevkov umeleckým a jazykovým školám 

a školským zariadeniam sa podporujú verejné a neverejné školy vybraného typu ako 

aj školské zariadenia pôsobiace na území ŽSK. V tomto prípade ide teda o normatívne 

financovanie v zmysle osobitných právnych predpisov, automaticky právne nárokovateľné pre 

každý subjekt, ktorý splní podmienky. V súčasnosti (2014, 2013) sú na základe rozhodnutia 

zastupiteľstva ŽSK neštátne zariadenia podporované zákonom stanoveným minimom, t.j. vo 

výške 88 % normatívu na verejné školské inštitúcie.  

Dotačná podpora v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  - tak na žiadosť, 

t.j. cestou VZN č. 20/2010, ako aj na základe výzvy ŽSK, t.j. cestou VZN č. 21/2010 - 

vyplýva z príslušnej legislatívy (zákon č. 305/2005 Z. z. v z. n. p.). Z inštitucionálnej stránky 

o tejto podpore rozhoduje výhradne predseda ŽSK, na základe podkladov od odborného 

aparátu župy. Z diskusií v rámci auditových pohovorov vyplynulo,  že zvýšeniu účelnosti by 

mohla prospieť menšia novelizácia VZN č. 21/2010 (čl. IV, ods. 2 písm. b), ktorá by 

umožnila poskytovať finančný príspevok na vykonávanie opatrení aj mimo územia ŽSK.  

 

Slabé miesta v rozhodovaní o pridelení dotácií v žilinskom kraji  

Pri dotovaní v zmysle VZN č. 20/2010, 21/2010 a 27/2011 je priestor na subjektívne 

rozhodovanie do veľkej miery obmedzený. Za slabé miesto možno vnímať najmä sústredenie 

významnej časti kompetencií v rukách predsedu ŽSK a až priveľká nezávislosť jeho 

rozhodovacích procesov od odporúčaní príslušnej komisie, v zmysle VZN č. 4/2004. V tomto 

nariadení chýba taktiež mechanizmus, ktorý by minimalizoval možnú subjektivitu a voľnosť 

hodnotenia a opieral sa vo väčšej miere o objektívny hodnotiaci mechanizmus vychádzajúci z 
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bodového hodnotenia žiadostí o dotáciu na základe verejne dostupných kritérií. Nevyhnutnou 

a v tomto prípade chýbajúcou súčasťou zabezpečenia vyššej transparentnosti procesu 

prideľovania dotácií je zverejňovanie odôvodnenia pridelenia či nepridelenia dotácie. V 

ideálnom prípade podoprené spomínaným bodovým hodnotením žiadostí uchádzačov 

 

Záver  

Na základe zistených informácií je možné urobiť záver, že pri rozhodovaní o dotáciách 

existujú niekoľko slabých miesta – spojené jednak s koncepčnosťou podpory a 

inštitucionálnou rozhodovacou nerovnováhou v rámci volených orgánov ŽSK, ako aj 

možným konfliktom záujmov, istou mierou voľnosti v rozhodovaní decízorov  

a transparentnosti.  
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2.11. Politika transparentnosti v právnických osobách zriadených a založených 

ŽSK 

 

V centre záujmu tejto časti sú dva typy subjektov: i) rozpočtové a príspevkové organizácie 

zriadené ŽSK, ii) obchodné spoločnosti s majetkovou účasťou ŽSK. Dôraz je pritom kladený 

na informačnú politiku týchto subjektov a na možnosti ich (verejnej) kontroly. 

 

Stav v danej oblasti v ŽSK  

ŽSK má vo svojej zriaďovacej pôsobnosti v súčasnosti 120 právnických osôb, z toho 63 

rozpočtových organizácií (RO) a 57 príspevkových organizácií (PO). Ide najmä o stredné 

školy, zariadenia sociálnych služieb, kultúrne inštitúcie (múzeá, galérie, knižnice, divadlá, ...), 

ale aj o nemocnice s poliklinikou a v neposlednom rade o Správu ciest ŽŠK (SC ŽSK). 

Hlavným predmetom tejto posledne menovanej PO je výkon správy a údržby ciest II. a III. 

triedy vo vlastníctve ŽSK, ale aj vydávanie stanovísk týkajúcich sa ciest II. a III. triedy v 

rámci stavebných a kolaudačných konaní. Medzi vedľajšie predmety činnosti SC ŽSK patrí 

výkon údržby, opráv a rekonštrukcií pozemných komunikácií pre iné subjekty a 

výkon ostatnej podnikateľskej činnosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.  

Všetky župné ROPO prevádzkujú vlastné webové sídlo, ŽSK ich pri tejto činnosti - v zmysle 

dotazníka – „v prípade potreby usmerňuje“. Z pohľadu zamerania auditu ide najmä o 

Metodický pokyn predsedu ŽSK č. 1/2012 k povinnému zverejňovaniu zmlúv, objednávok 

a faktúr, ktorý sa  vzťahuje nielen na Úrad ŽSK, ale aj na organizácie v zriaďovateľskej 

pôsobnosti ŽSK. Metodický pokyn je síce komplexným dokumentom reflektujúcim platný 

právny stav, nepovažuje však za faktúry (t.j. za povinne zverejňované dokumenty) doklady 

vyhotovené elektronickou registračnou pokladňou. 

Čo sa týka poskytovania informácií na žiadosť (tzv. sprístupňovanie), Smernica ŽSK č.  

45/2006 o postupe pri aplikovaní zákona o slobodnom prístupe k informáciám sa – na rozdiel 

od vyššie uvedeného metodického pokynu - vzťahuje výhradne na Úrad ŽSK, nie na župné 

ROPO. Zamestnanci ROPO sa však v prípade pochybností môžu v týchto záležitostiach 

poradiť s právnikom Kancelárie predsedu. Vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhoduje 

o neposkytnutí informácie organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK, rozhoduje 

o odvolaní proti rozhodnutiu o nesprístupnení informácií v druhom stupni ŽSK. Týmto 
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spôsobom ŽSK ako odvolací orgán koriguje nesprávne rozhodnutia ROPO  a potvrdzuje 

správne vydané rozhodnutia.  Od roku 2002 riešil ŽSK iba 18 odvolaní voči rozhodnutiam 

ROPO o neposkytnutí informácií. 

Riaditelia ROPO sa príležitostne zúčastňujú rokovaní zastupiteľstva ŽSK, a to vtedy, ak ich 

o to požiada riaditeľ príslušného odboru ŽSK z dôvodu, že ich prítomnosť je potrebná. 

Riaditelia PO – zdravotníckych zariadení sú prizývaní na zasadnutia župnej komisie 

zdravotníctva. Poslanci ŽSK nemajú právo interpelovať riaditeľov ROPO, majú však zákonné 

právo od nich žiadať „vysvetlenia vo veci týkajúcej sa ich činnosti“ (§ 12 ods. 1 písm. c) 

zákona č. 302/2001 Z. z. zákona o samosprávnych krajoch). Zastupiteľstvo ZŠK dostáva 

priebežne na rokovanie informatívne správy o hospodárení jednotlivých typov ROPO. 

ŽSK nemá žiadne obchodné spoločnosti so 100% účasťou. Má len majetkový podiel v jednej 

obchodnej spoločnosti – Letisková spoločnosť Žilina, a.s. , ktorá prevádzkuje letiská a 

poskytuje služby na vybavenie cestujúcich a nákladu. Menovitá hodnota časti majetkovej 

účasti ŽSK je však iba 13 944 eur (42 ks akcií s menovitou hodnotou jednej akcie 332 eur), čo 

predstavuje 0,46 % podiel na základnom imaní spoločnosti. Z titulu vyššie uvedeného ŽSK 

ako minoritný akcionár nemá v tejto akciovej spoločnosti relevantný vplyv na informačnú 

politiku. Informácie o výške majetkovej účasti ŽSK v spoločnosti sú súčasťou Záverečného 

účtu, ktorý je každoročne predkladaný na prerokovanie zastupiteľstvu ŽSK.  

ŽSK je okrem toho členom, resp. zakladajúcim členom aj nasledovných organizácií: 

Rozvojová agentúra ŽSK (n.o.),  Klaster Z@ic (záujmové združenie právnických osôb), 

Vedecko–technologický park Žilina (záujmové združenie právnických osôb), KOCR Žilinský 

turistický kraj (právnická osoba založená podľa zákona o podpore cestovného ruchu),  

Slovenský prípravný výbor ZOH 2022 Krakov (záujmové združenie právnických osôb, ktoré 

je už v likvidácii) a EZUS TRITIA, zoskupenie založené na základe rozhodnutia Ministerstva 

zahraničných vecí Poľskej republiky. 

ŽSK zatiaľ neusmerňuje jednotlivé ROPO vo vydávaní etických kódexov. 

 

Slabé miesta v tejto oblasti  

V oblasti transparentného nakladania s rozpočtom a majetkom právnických osôb založených 

a spravovaných ŽSK je slabým miestom kontrola pri nakladaní s majetkom a príjmami týchto 
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organizácií. Opodstatnenosť takejto požiadavky je postavená na fakte, že majetok či príjem 

takýchto organizácií je v určitej miere tvorený prostriedkami pochádzajúcimi z verejných 

zdrojov – rozpočtu ŽSK.   

 

Záver 

Hoci organizácie v pôsobnosti ŽSK majú svoju vlastnú právnu subjektivitu, župa ako 

zriaďovateľ, resp. zakladateľ má určité možnosti ako prispievať k otvorenosti týchto svojich 

subjektov. Ide najmä o metodické vedenie v oblasti poskytovania informácií, vyžadovanie 

štandardizácie obsahu a formy informácií zverejňovaných jednotlivými právnickými osobami 

na webstránkach a tiež “tlakom” na prijatie spresňujúcich etických kódexov, ktoré dolaďujú 

“tvrdý” (fixný) zákonný rámec.  
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2.12. Politika verejného obstarávania  
 

Na nákupy tovarov, služieb a prác dáva ŽSK pomerne značnú časť z verejného rozpočtu kraja 

a preto je potrebné tejto agende venovať primeranú pozornosť.   

 

Stav v danej oblasti v ŽSK  

Verejné obstarávanie usmerňuje a vykonáva samostatný útvar verejného obstarávania v rámci 

odboru vnútornej správy Úradu ŽSK. Úrad má k dispozícii 4 odborne spôsobilé osoby, 

zaoberajúce sa verejným obstarávaním a nevyužíva pre verejné obstarávanie externé osoby 

alebo organizácie.  

Na internetovej stránke je umiestnená smernica o verejnom obstarávaní z roku 2012, teda 

neaktualizovaná s požiadavkami noviel zákona (najmä z roku 2013) s výnimkou dodatku 

o zverejňovaní zmlúv. Výkonu verejného obstarávania to v podstate nevadí preto, že sa 

v hlavných krokoch riadi elektronickým systémom EVOSERVIS, ktorý je pravidelne 

aktualizovaný. Licenciu EVOSERVIS má ŽSK zakúpenú pre všetky organizácie podriadené 

ŽSK od roku 2011. Úrad využíva centrálne verejné obstarávanie (spoločne pre všetky 

organizácie podriadené ŽSK) a rámcové zmluvy. 

ŽSK vyhlásilo k 24.8.2014 58 súťaží v celkovej hodnote 6,585 milióna €.  Išlo o 57 

podlimitných zákaziek a 1 nadlimitnú zákazku. V sumárnom vyjadrení  to bolo 36 zákaziek 

na stavebné práce v hodnote 4,767 mil. €, 16 zákaziek na nákup tovaru v hodnote približne 

987 000 € a 5 zákaziek na služby v hodnote približne 384 000 €  a 1 nadlimitnú zákazku na 

nákup tovaru za 448 000 € 11. 

ŽSK vyhlásilo od 1.1.2014 do 31.8.2014 aj 82 tzv. profilových zákaziek podľa § 9 ods. 9 

zákona o verejnom obstarávaní . 

 

 

 

                                                             
11 Slovo „hodnota“ vyjadruje predpokladanú hodnotu zákazky, ktorá je uvádzaná bez DPH. 
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Graf č. 3: Počet podlimitných verejných súťaží vyhlásených ŽSK k 24. augustu 2014 

 

Graf č. 4: Hodnota podlimitných verejných súťaží vyhlásených ŽSK k 24. augustu 2014 
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ŽSK vo všeobecnosti dodržuje povinnosť uverejňovať všetky relevantné informácie v profile 

verejného obstarávateľa. Príkladom je povinnosť uverejniť súťažné podklady a súvisiacu 

dokumentáciu v deň konania, čo ŽSK dodržuje takmer bezchybne. Výnimkou bolo niekoľko 

verejných obstarávaní, pri ktorých to mohlo byť spôsobené tým, že celoštátny profil bol zo 

strany Úradu pre verejné obstarávanie zriadený dňa 1.3.2014 a verejní obstarávatelia 

potrebovali určitý čas na to, aby si na povinnosť používať ho zvykli.  

Z pohľadu používania elektronických nástrojov a elektronickej aukcie, je potrebné uviesť, že 

ŽSK používa nad rámec zákona systém EVOSERVIS, do ktorého uchádzači vkladajú svoje 

ponuky v elektronickej podobe. Tento krok treba zvlášť oceniť. Z údajov poskytnutých ŽSK 

vyplýva, že až v 92 % využili možnosť predložiť ponuku elektronicky cez systém 

EVOSERVIS. V prípade započítania uskutočnenia elektronickej aukcie po doručení 

papierových ponúk (v 5 prípadoch) by sa percentuálne použitie elektronických nástrojov ešte 

zvýšilo. 

 

Graf č. 5.: Pomer elektronických a papierových ponúk pri verejnom obstarávaní ŽSK 
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Slabé miesta v oblasti verejného obstarávania 

Z hľadiska štatistického prehľadu získaného z Úradu pre verejné obstarávanie a našich 

skúsenosti je možné konštatovať, že použitie kritéria ekonomicky najvýhodnejšej ponuky pri 

vyhodnocovaní ponúk je v ŽSK vysoko nad priemerom Slovenska.  Graf číslo 6 je počítaný 

zo všetkých zákaziek realizovaných ŽSK. 

 

Graf č. 6: Použité kritériá pri vyhodnocovaní ponúk verejných súťaží ŽSK 

 

Ich používanie vyžaduje špecifické znalosti, inak môže dochádzať k predražovaniu zákaziek 

a neefektívnemu vynakladaniu finančných prostriedkov. Pri viacerých verejných 

obstarávaniach došlo k zisteniam, že bola uzavretá zmluva s ponukami drahšími o niekoľko 

tisíc €. Bolo tomu tak z toho dôvodu, že ŽSK používa pri ekonomicky najvýhodnejších 

ponukách (ďalej len „ENP“)  2 kritériá - celkovú cenu s relatívnou váhou medzi 60-70% 

a dobu realizácie projektu (diela) s relatívnou váhou 30-40%.12 

Takéto používanie ENP cez priamu resp. nepriamu úmeru je nevhodné a v praxi 

nepoužiteľné. Úrad pre verejné obstarávanie opakovane judikoval rozpor medzi ich použitím 
                                                             
12 Použité kritériá vyhodnotenia ponúk umožňujú vyhrať uchádzačovi s drahšou ponukou, ktorý ponúkol kratšiu 
dobu realizácie stavby. Skrátenie doby realizácie stavby sa dá dosiahnuť aj prostredníctvom iných opatrení, bez 
hrozby predraženia ponuky. 
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a čestnou hospodárskou súťažou s dôrazom na  efektívne vynakladanie finančných 

prostriedkov. 

Keďže najvýznamnejšími z pohľadu predpokladanej hodnoty zákazky boli zákazky na 

stavebné práce13, pozreli sme sa, aké sa používajú kritériá na vyhodnotenie ponúk, či je 

použitá kvalitná Zmluva o dielo, aké sú požiadavky zo strany ŽSK na splnenie podmienok 

účasti osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia a technickej a odbornej 

spôsobilosti, prípadne ďalšie skutočnosti. Naše zistenia ukazujú, že ŽSK používa ENP 

výhradne pri zákazkách na stavebné práce. Až 67% zo zákaziek na stavebné práce idú cez 

ENP. V dôsledku používania kritérií na vyhodnotenie ponúk cez ekonomicky najvýhodnejšie 

ponuky prichádza ŽSK o tisíce € ročne. Pravidelne vyhrávajú drahšie ponuky, ale s kratším  

časom realizácie uskutočnenia stavebných prác. V mnohých prípadoch boli rozdiely len v pár 

dňoch, ale cena úspešného uchádzača bola vyššia o tisíce €. Príklady vhodného a menej 

vhodného použitia kritérií na vyhodnotenie ponúk sú bližšie rozpísané v prílohe auditovej 

správy. 

 

Graf č. 7.: Pomer použitých kritérií najnižšej ceny a kritérií ENP pri zákazkách na stavebné 

práce 

 
                                                             
13 Celkovo to bolo 36 zákaziek na stavebné práce v predpokladanej hodnote 4,767 mil. € bez DPH. 
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ŽSK nepoužíva eAkciu pri dodávkach potravín (ktoré patria medzi tovary). Zo 17-tich 

verejných obstarávaní, kde im túto povinnosť ukladá zákon o verejnom obstarávaní nepoužili  

elektronickú aukciu až 6 krát (vždy pri nákupe potravín) t.j. v 35% súťaží.  Odôvodnenie 

nepoužívania elektronickej aukcie sme nenašli a ani nepoznáme dôvody prečo by sa eAukcia 

nemala použiť. Vo všetkých nadlimitných a podlimitných súťažiach použili akciu v 13-tich 

zákazkách čo je 22% z celkového počtu. Ani raz nepoužili aukciu pri stavebných prácach. 

 

Graf č. 8.: Použitie elektronickej aukcie pri nadlimitných a podlimitných verejných súťažiach 

 

 

 

Plán verejného obstarávania na roky 2013 a 2014 je vypracovaný v prehľadnej forme 

a v členení na tovary, práce a služby obsahuje názov zákazky, popis, druh verejného 

obstarávania, postup (metódu) verejného obstarávania, predpokladanú dobu realizácie 

verejného obstarávania a predpokladanú dobu dodávky/plnenie zmluvy. Na internetovej 

stránke kraja sa nachádza odkaz na „verejné obstarávanie“ pod časťou „samospráva“. 
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Internetová stránka verejného obstarávania dáva ponuku na tieto druhy informácií: 

• Odkaz na elektronický systém EVOSERVIS, cez ktorý sa uskutočňuje elektronické 

predkladanie ponúk 

• Smernica č. 101/2012 o verejnom obstarávaní v podmienkach ŽSK a jeho OvZP 

Príloha1 

Dodatok č.1 

Úplné znenie - Smernica č. 101/2012 vrátane Dodatku č.1 

• Centrálne verejné obstarávanie 

• Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou 

• Informácie v zmysle § 41 Zákona o verejnom obstarávaní  

• Informácie v zmysle § 21 ods. 2 a § 44 ods. 2 Zákona o verejnom obstarávaní 

• Informácie v zmysle § 49 a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

• Odôvodnenie prijatia ponuky podľa § 46 ods. 2 Zákona o verejnom obstarávaní 

• Informácie pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti 

• Bezpečne na cestách Žilinského kraja - PD 

• Zabezpečenie bezpečnosti na cestách - PD 

Štruktúra (obsah a usporiadanie informácií) internetovej stránky ŽSK v časti o verejnom 

obstarávaní nepôsobí užívateľsky prívetivo a laická verejnosť môže mať problém dostať sa k 

hľadaným informáciám. ŽSK na otázku z podkladového dotazníka "ktoré doklady 

o jednotlivých prípadoch verejného obstarávania sa na internetovej stránka zverejňujú?" 

odpovedala „všetky v zmysle zákona o verejnom obstarávaní“. Na internetovej stránke pod 

heslom „verejné obstarávanie“ napriek tomu nie je zaradený plán obstarávania na bežný rok, 

správa o stave verejného obstarávania za minulý rok, audit verejného obstarávania, ani etický 

kódex verejného obstarávania. Posledné dva body ponuky (Bezpečne na cestách 

a Zabezpečenie bezpečnosti na cestách) nemajú s verejným obstarávaním nič spoločného. 

Toto usporiadanie internetovej stránky nie je pre bežného návštevníka prehľadné, ten sa v 

prípade záujmu, môže len(ak sa vyzná v ustanoveniach zákona) presvedčiť o plnení 

niektorých zákonných povinností obstarávateľa zverejniť informácie o verejnom obstarávaní 

na internetovej stránke. Ak chce vedieť viacej, má možnosť pozrieť sa aj na väčšinu 

informácií o  obstarávaní prechodom na inú a inak usporiadanú internetovú stránku 

spracovateľa elektronického systému verejného obstarávania. Táto možnosť (ak ju vie 
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návštevník využiť) je tu preto, že ako jeden z mála verejných obstarávateľov má ŽSK takýto 

elektronický systém skutočne zavedený a používaný. Z hľadiska súčasnej snahy vedenia 

ŽSK preukazovať transparentnosť a nekorupčnosť v konaní jeho orgánov v oblasti 

verejného obstarávania, predstavuje internetová stránka Úradu najslabší článok tohto 

zámeru. 

Je to škoda, lebo ŽSK používaním elektronických nástrojov (elektronické predkladanie ponúk  

cez EVOSERVIS) predbehol väčšinu Slovenska. 

 

Záver 

V rámci problematiky verejného obstarávania sme identifikovali viaceré slabé miesta ŽSK. 

Jednak ide o potrebu naučiť sa správne používať ENP a zmeniť systém prideľovania bodov 

pri použití týchto kritérií, aby nemohlo dochádzať k špekulatívnym ponukám.  Ďalej vidíme 

slabé miesta pri používaní eAukcii, v systéme zverejňovaných informácii o verejnom 

obstarávaní a v neexistencii Etického kódexu verejného obstarávania.  
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2.13. Politika v oblasti uzatvárania verejno-súkromných partnerstiev 
 

Značná časť verejných zdrojov sa používa na poskytovanie služieb občanom vyšších 

územných celkov. Okrem interného spôsobu sa používa aj externý spôsob poskytovania 

služieb, kde patria napríklad klasický outsourcing či projekty PPP. Zainteresovanie externého 

partnera do poskytovania služieb a výkon služby by mali byť uskutočňované transparentne. 
 

Stav v danej oblasti v ŽSK  

ŽSK zabezpečuje viaceré typy služieb pre občanov, táto problematika však nie je upravená vo 

forme samostatnej verejnej politiky VÚC, napr. vo forme smernice.  

Služby zabezpečuje interným a externým spôsobom.  

Interne zabezpečuje napríklad správu ciest, polikliniku, nemocnice, domovy dôchodcov, 

školy či knižnice. Za daným účelom si dané VÚC vytvorilo organizácie, napr. príspevkovú 

organizáciu ako je Správa ciest ŽSK, ktoré majú na starosti poskytovanie uvedených služieb. 

Celkovo má dané VÚC 63 rozpočtových organizácii a 57 príspevkových organizácií. 

V prípadoch poskytovania služieb internými organizáciami VÚC je dôležité jasne nastaviť 

vzťahy medzi zriaďovateľom a príslušnou organizáciou, kde patrí napr. požadovanie prehľadu 

o ziskových a neziskových aktivitách daných organizácii a existencie prehľadného systému 

vnútorného financovania neziskových aktivít ziskovými14 a odmeňovania manažmentu 

a pracovníkov daných organizácií, ďalej jasné procesy kontroly, súťažné procesy obstarávania 

v daných organizáciách, ako aj prehľadná a súťažná personálna politika v týchto 

organizáciách. V prípade služieb, pri ktorých je vyšší dopyt ako ponuka, je dôležité 

nastavenie spôsobu výberu tých, ktorým je služba poskytovaná. Vybraným otázkam spojeným 

s fungovaním organizácii VÚC sa venujeme v časti 2.2., 2.7., 2.11,  2.12 a 2.14.  

Z externého spôsobu zabezpečovania služieb sme identifikovali len zabezpečovanie služieb 

SAD, kedy sa zmluva s danou formou podpísala v roku 2009 bez výberového konania v 

súlade s vtedy platnou legislatívou. Uvedená zmluva je uzavretá na dobu určitú na 10 rokov.  

                                                             
14 Čo sme z dostupných dát nedokázali zistiť je to, do akej miery sa dané interné firmy používajú krajom na      
de facto nárast tzv. skrytého verejného deficitu. Na daný účel by musel kraj vytvárať konsolidovaný záverečný 
účet a podrobné konsolidované finančné prehľady.  
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Zároveň sme identifikovali služby, ktoré sú bežne poskytované trhom a venuje sa im aj ŽSK, 

príkladom je jazyková škola.  

 

Slabé miesta v partnerstvách so súkromným sektorom pri zabezpečovaní služieb 

Voľnosť v rozhodovaní:  

• ŽSK nemá definovanú politiku zabezpečovania služieb, ako ani tvorby a 

implementácie projektov PPP.  Nie je jasné, akými pravidlami sa riadi pri voľbe medzi 

interným a externým zabezpečovaním služieb ŽSK, prípadne ako rozhoduje o tom, 

ktorú službu pre obyvateľov daného ŽSK zabezpečuje.  

• ŽSK neuskutočnilo pri výbere externého partnera výberové konania napr. vo forme 

verejnej súťaže. Zmluvu predĺžilo bez výberového konania.  

 

Záver 

Zistenia TIS poukazujú na viaceré slabé miesta pri spolupráci s partnermi zo súkromného 

sektora pri zabezpečovaní služieb občanom. Ide predovšetkým o neexistenciu verejnej 

politiky ŽSK v danej oblasti a ďalej skutočnosť, že ŽSK nie vždy uskutočňuje verejnú súťaž 

na výber partnera pri poskytovaní verejných služieb. Činnosť takýchto subjektov je 

financovaná aj z rozpočtu ŽSK a teda z verejných zdrojov. Protikorupčné opatrenia 

zabezpečujúce zvýšenú ochranu verejného záujmu by tak mali byť rozšírené aj na takéto 

subjekty vo všetkých sledovaných politikách. 
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2.14. Politika prideľovania miest v sociálnych zariadeniach, ktorých 

zriaďovateľom je ŽSK 

 

Starnutie obyvateľstva je trendom už aj na Slovensku, preto bude význam sociálnych služieb 

narastať. Aj oblasť charity a sociálnych služieb v sebe obsahuje riziká výskytu 

netransparentného prostredia a korupcie. 
 

Stav v danej oblasti v ŽSK 

V zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK je 26 zariadení sociálnych služieb. Všetky zariadenia sú 

právnou formou rozpočtové organizácie. 

Túto oblasť reguluje najmä národná legislatíva, ktorá presne určuje podmienky, kedy sa 

žiadateľ môže stať klientom zariadenia. Žiadosť o prijatie do zariadenia klient podáva buď do 

zariadenia alebo centrálne na Úrad ŽSK. Úrad ŽSK vypracoval presný inštruktážny dokument 

pre žiadateľov, ako postupovať. Tento dokument je zverejnený na internetovej stránke ŽSK.  

Samotný proces prijímania klientov do zariadení je decentralizovaný na konkrétne zariadenia. 

V prípade uvoľnenia miesta v zariadení sa siaha po aktuálnych žiadostiach a poradovníku 

a sociálna komisia zariadenia (menuje ju v súlade s internou smernicou riaditeľ zariadenia) 

rozhodne o obsadení voľného miesta. Tieto technické náležitosti postupu prijímania klientov 

si upravujú zariadenia vlastnými internými smernicami, ktoré sú dostupné na vyžiadanie (nie 

sú trvalo prístupné) v konkrétnom zariadení. 

Žiadatelia, ktorí neboli hneď umiestnení v zariadení, sú zaradení do poradovníka. 

Poradovníky vedie každé zariadenie osobitne. Riadi sa pri tom dokumentom (usmernením) 

Úradu ŽSK „Podmienky vedenia poradia žiadostí fyzických osôb odkázaných na sociálnu 

službu (v zmysle § 8 ods. 4 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách) pri 

zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby v ŽSK“.  Centrálne na Úrade ŽSK sú podávané 

zo zariadení týždňové a mesačné hlásenia o počte voľných miest v zariadení, počet klientov 

vedených v poradovníku čakateľov na sociálnu službu, menný zoznam rozpracovaných 

klientov k nástupu do zariadenia a iné informácie o stave obyvateľov zariadenia. 

 

V poradovníkoch sa ku koncu júla 2014 nachádzalo v 26  zariadeniach ŽSK 618 osôb. Tento 

počet sa u jednotlivých zariadení veľmi líšil – od niekoľkých osôb až po niekoľko desiatok 



 
Transparency International Slovensko 

 
 

 57 

osôb. Z tohto pravidla sa vymyká iba DSS a ZpS Martin, J. Mazúra 34, 036 01 Martin so 135 

osobami v poradovníku. Okrem tohto jedného zariadenia teda možno konštatovať mierne 

vyšší dopyt ako je ponuka miest v zariadeniach.  

Všetky zariadenia majú vlastné internetové stránky s odkazom zo stránky ŽSK. Obsahovo sa 

však líšia – niektoré obsahujú aj výročné správy vrátane informácií o stave zariadenia, počte 

klientov, počte osôb v poradovníku a pod.  

 

Slabé miesta v rozhodovaní o obsadzovaní voľných miest a postov v rámci Úradu ŽSK 

a v rámci organizácií v zriaďovacej pôsobnosti ŽSK 

1) voľnosť v rozhodovaní 

-‐ Absentuje centrálna evidencia žiadostí o prijatie do zariadení. Vytvára to priestor na 

duplicitné žiadosti a špekulácie.  

2) nedostatočná transparentnosť (absencia informovanosti verejnosti) 

- Nie vždy (pri všetkých zariadeniach) sú zverejňované výročné správy zariadení 

vrátane informácií, ktoré by verejnosť presvedčili o transparentnosti týchto zariadení 

(napr. ročný rozpočet atď.) . 

- Nie sú zverejnené interné smernice zariadení upravujúce postup prijímania klientov. 

 

Záver 

Prideľovanie miest v sociálnych zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je ŽSK, nevykazuje 

vážne znaky vytvárajúce priestor na korupciu. Problémom je však nedostatočné úsilie 

presvedčiť verejnosť, že táto oblasť je naozaj v poriadku - napriek pomerne dobre nastaveným 

procesom je informovanie o nich na veľmi nízkej úrovni. Drobné informačné vylepšenia 

vyžadujú aj internetové stránky samotných zariadení. 
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2.15. Politika pravidiel transparentného rozpočtovania a informovania verejnosti 

o rozpočte 

 

Predpokladom pre aktívne občianstvo a dôveru v samosprávu je porozumieť procesu 

získavania a rozdeľovania zdrojov samosprávy. Preto túto oblasť považujeme za kľúčovú 

v rámci činnosti samosprávy – tak po stránke dobrých pravidiel ako aj dostatku informácií pre 

verejnosť. 
 

Stav v danej oblasti v ŽSK 

Volené orgány ŽSK a Úrad ŽSK postupujú pri tvorbe a prijímaní rozpočtu a jeho zmien 

striktne podľa zákona. Rozpočet sa pripravuje na Úrade ŽSK, na jeho tvorbe sa podieľajú aj 

komisie pri zastupiteľstve ŽSK. V zmysle zákona je návrh zverejnený pred rokovaním 

zastupiteľstva ŽSK verejnosti na pripomienkovanie. 

Zmeny rozpočtu schvaľuje Zastupiteľstvo ŽSK. Takéto zmeny sú podrobené štandardnému 

legislatívnemu procesu ako je to aj v prípade iných materiálov na rokovanie zastupiteľstva 

ŽSK, t.j. návrh zmien rozpočtu je materiál na rokovanie poslancov zastupiteľstva ŽSK a ako 

taký je zverejnený. Schválené zmeny rozpočtu sú následne zverejnené na internetovej stránke 

ŽSK na osobitnom mieste pri schválenom rozpočte na aktuálny rok. Zmeny rozpočtu v rámci 

svojej kompetencie určenej zastupiteľstvom ŽSK robí aj predseda ŽSK. 

V zmysle zákona tiež prebieha proces tvorby, pripomienkovania a schvaľovania záverečného 

účtu ŽSK, ktorý je overený aj audítorom. Rovnako, v zmysle zákonných štandardov, je to pri 

zverejňovaní zmlúv, objednávok a faktúr. Tie zverejňujú aj organizácie ŽSK na svojich 

internetových stránkach vo vopred pripravenej jednotnej štruktúre.  

Nad rámec zákona ŽSK zverejňuje výročnú finančnú správu. Dokument je obsahovo veľmi 

bohatý a umožňuje  pochopiť zmysel (účel) výdavkov ŽSK počas celého roku. Obsahuje tiež 

informácie o dlhovej službe ŽSK a jej vývoju v čase. 
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Slabé miesta pravidiel transparentného rozpočtovania a informovania verejnosti o 

rozpočte 

1) voľnosť v rozhodovaní 

- Nie je spracovaná ucelená politika zverejňovania informácií súvisiacich s rozpočtom. 

- Pravidlá o zmene rozpočtu si ŽSK nevykladá pro-transparentne, hoci v praxi 

komunálnej ekonómie fungujú oba výklady. K zmene rozpočtu preto nepristupuje ako 

k novému návrhu rozpočtu (zverejnenie na internetovej stránke na pripomienkovanie 

atď.). 

 

2) nedostatočná transparentnosť 

- Kompetencie predsedu ŽSK vykonávať zmeny rozpočtu nie sú sprevádzané 

dostatočnou informovanosťou o týchto zmenách – chýbajú formálne pravidlá 

upravujúce proces informovania o tejto oblasti. V podstate existuje len uznesenie, 

ktorým predsedu ŽSK k zmenám rozpočtu splnomocnilo zastupiteľstvo ŽSK. Chýba 

aj vyššia transparentnosť procesu prípravy rozpočtu alebo zmien rozpočtu. V prípade 

prípravy rozpočtu je zverejnený len návrh v jeho konečnej podobe. Zmeny rozpočtu 

realizované zastupiteľstvom ŽSK podliehajú štandardnému legislatívnemu procesu 

ako „obyčajné“ materiály, nie špeciálnemu postupu s výrazne väčšou mierou 

informačných  povinností smerom k verejnosti ako je v prípade nového rozpočtu. 

Výrazne to obmedzuje možnosť participácie verejnosti pri príprave a pripomienkovaní 

rozpočtu a jeho zmien.  

 

3) iné 

- ŽSK nerobí aktívnu pro-participačnú politiku v oblasti tvorby rozpočtu. Nerobí 

informačnú kampaň pred prijímaním rozpočtu, ktorá by vysvetľovala zmysel 

rozpočtových výdavkov, nesnaží sa o „poľudštenie“ rozpočtu napr. jeho vizualizáciou 

a pod. Chýba aj takzvaný participatívny rozpočet, ktorý by zohľadňoval nielen 

názory/potreby verejnosti, ale napríklad aj špecifiká prirodzene vyplývajúce 

z regionálnych rozdielov župy. V tejto oblasti sa ŽSK opiera výhradne o schopnosti 
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volených zástupcov presadiť a obhájiť potreby regiónov a skupín obyvateľstva, 

ktorých zastupujú vo volených orgánoch ŽSK.  

 

Záver 

Pri troche zjednodušenia možno povedať, že ŽSK o informovaní o rozpočte dodržiava všetky 

zákonné pravidlá, nejde však nad ich rámec. Zákonné povinnosti sú síce splnené dôsledne 

a prehľadne, okrem výročnej (finančnej) správy však ŽSK zákonný rámec neprekračuje. 
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2.16. Politika poskytovania povolení na prevádzkovanie zdravotníckeho 
zariadenia lekárom  
 

Jedným z nástrojov regionálnych samospráv v oblasti zdravotníckych služieb je vydávanie 

povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia fyzickou osobou alebo právnickou 

osobou. Proces rozhodovania o vydaní povolenia by mal spĺňať základné atribúty 

rozhodovania vo verejnom sektore, medzi ktoré patria predvídateľnosť procesu, jeho 

nestrannosť a transparentnosť. 

 

Stav v danej oblasti v ŽSK 

VÚC má na starosti rozhodovanie o vydaní povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho 

zariadenia lekárom. Nasledujúca tabuľka poukazuje na nápadovosť v tejto agende, teda koľko 

žiadostí bolo prijatých o vydanie povolenia a koľko povolení bolo vydaných, pričom 

nepoukazuje na prevyšovanie dopytu počtu žiadostí po nad počtom vydaných povolení. 

Tabuľka č.5: Povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia lekárom  

 2012/FO 2012/PO 2013/FO 2013 / PO 

Žiadosti (n) 25 122 23 125 

Vydané povolenia 

(n)   

25 122 21 125 

Zdroj: Žilinská VÚC  

Poznámky: FO – fyzické osoby, PO – právnické osoby   

 

ŽSK rozhoduje o pridelení uvedeného povolenia fyzickým a právnickým osobám na základe 

zákona č.578/2004 Z.z. Pri rozhodovaní sa opiera o kritéria definované v predmetnom 

zákone, konkrétne ide  o  § 12 a § 13.  Na internetovej stránke kraja sa zverejňuje informácia 

o podmienkach, ktoré musí spĺňať žiadateľ o  vydanie povolenia na prevádzkovanie 

zdravotníckeho zariadenia a formuláre  jednotlivých žiadosti spojených s vydaním povolenia.   

Rovnako sa na internetovej stránke kraja zverejňuje informácia  o poskytovateľoch zdravotnej 

starostlivosti v rámci Žilinského kraja, ktorým bolo vydané povolenie na prevádzkovanie 
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zdravotníckeho zariadenia a informácia o pridelených zdravotných obvodoch. Ide 

o nasledovné typy informácii:  

- názov právnickej/fyzickej osoby, ktorej bolo vydané povolenie na prevádzkovanie 

zdravotníckeho zariadenia, miesto výkonu,  ordinačné hodiny, kontaktné údaje a pod.   

Čo sa týka výkonu kontroly nad povoleniami vydaných lekárom, kontrolu vykonáva orgán 

príslušný na vydanie povolenia  jednak MZ SR ako aj ŽSK. Ten rozhoduje aj o vykonaní 

konkrétnej kontroly na dodržiavanie podmienok pre vydanie povolenia, ktoré musia byť 

splnené po celý čas platnosti povolenia (ročne priemerne 300 kontrol). Poskytovatelia 

zdravotnej starostlivosti bývajú písomne vyzvaní predložiť doklady (napr. nájomná zmluva, 

ordinačné hodiny). Celkovo sa ročne vykoná priemerne 450 kontrol. Rozhodovanie o konaní 

kontroly ŽSK sa opiera o zákon č. 578/2004 Z. z. 

V zmysle zákona č. 578/2004 Z.z. samosprávny kraj a MZ SR oznámia zdravotnej poisťovní 

poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na príslušnom území najmenej v rozsahu potrebnom 

na doplnenie minimálnej siete (zoznam poskytovateľov na príslušnom území vychádza z 

počtu vydaných povolení ŽSK). 

ŽSK rozhoduje v zmysle zákona č. 576/2004 Z. z. o pridelení zdravotného obvodu 

poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti (všeobecný lekár pre dospelých, všeobecný lekár pre 

deti a dorast, gynekológ, zubný lekár), ktorý už má vydané povolenie na prevádzkovanie 

zdravotníckeho zariadenia.  Informáciu o voľnom zdravotnom obvode zverejňuje VÚC na 

internetovej stránke a v novinách Žilinského kraja. Na internetovej stránke sa daná informácia 

zverejňuje po uvoľnení zdravotného obvodu. Podľa vyjadrenia pracovníkov zodpovedných za 

administráciu príslušnej agendy sa ako prvý krok pri uvoľnení hľadá vhodný kandidát na 

pridelenie zdravotného obvodu v existujúcej databáze, zaznamenanej písomne v zošite. Prvý z 

vhodných kandidátov je kontaktovaný s informáciou o možnosti získať voľný zdravotný 

obvod. V prípade neúspechu nasleduje ďalší v poradí. Ak sa už v existujúcej databáze vhodný 

kandidát nenájde, oznámenie o uvoľnenom voľnom zdravotnom obvode sa verejní na 

webovej stránke. 

Čo sa týka samotného procesu rozhodovania, VÚC nemá spracovaný manuál k rozhodovaniu 

o konkrétnej požiadavke, vrátane spôsobu riešenia konfliktu záujmov decízorov. 
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Slabé miesta v rozhodovaní o pridelení povolenia v ŽSK  

Voľnosť v rozhodovaní a nestrannosť  

Zákon č.578/2004 Z.z. a ani žiaden interný predpis ŽSK nerieši konflikt záujmov tých, ktorí 

rozhodujú o schvaľovaní povolenia lekárom a o tom, kde sa vykoná kontrola. V takejto 

situácii sa môže stať, že v príslušnom decíznom orgáne môžu sedieť aj rodinní príslušníci 

žiadateľa či partneri pri podnikaní. Otázne je aj posúdenie prípadného konfliktu záujmov 

v prípadoch, ak v procese rozhodovania či kontroly je zahrnutá osoba, ktorá je pacientom 

kontrolovaného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Keďže ŽSK  nemá databázu členstva 

a podielov zamestnancov a ich rodinných príslušníkov v súkromných spoločnostiach, nie je 

možné jednoznačne eliminovať tento typ vplyvu. 

Zároveň upozorňujeme na skutočnosť, že sa neuskutočňuje súťaž pri každom prípade 

prideľovania voľného zdravotného obvodu. V niektorých prípadoch dochádza ku komunikácii 

s uchádzačmi, ktorí sú už vedení v databáze bez predošlého zverejnenia informácie o 

možnosti získať  zdravotný obvod pre všetkých potenciálnych uchádzačov.  

Spôsob rozhodovania nie je jasne vnútorne štruktúrovaný s definovanými kritériami a ich 

váhami.  

Transparentnosť 

Nie je zabezpečená rovnaká šanca pre všetkých možných kandidátov vo forme zverejnenia 

výzvy pri každej možnosti na pridelenie zdravotného obvodu a následný transparentný 

výberový proces.  

Zasadnutia orgánu schvaľujúceho povolenia lekárom nie sú prístupné verejnosti. 

Na web stránkach ŽSK nenájdeme sekciu venujúcu sa rozhodovaniu o výkone kontroly 

v tejto oblasti: chýba prehľad sťažností a žiadostí o kontrolu, prehľad vykonaných kontrol aj 

s výsledkami.  

Na internete nie je dostupný archív všetkých rozhodnutí v tejto oblasti Žilinského 

samosprávneho kraja. 
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Záver 

Na základe zistených informácií je možné urobiť záver, že pri rozhodovaní o pridelení 

zdravotného obvodu a následných kontrolách existujú viaceré slabé miesta. Tie súvisia s 

potenciálnym  konfliktom záujmov decízorov pri prideľovaní zdravotného obvodu lekárom, 

pri rozhodovaní o kontrole, ako aj pri samotnom výkone kontroly. Ďalej slabé miesta v danej 

oblasti súvisia s voľnosťou v rozhodovaní napríklad tým, že sa neuskutočňuje otvorené 

výberové konanie pre každú možnosť vydania povolenia. Slabé miesto sme identifikovali aj v 

kontexte transparentnosti.  
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2.17. Politika vydávania licencií dopravcom 
 

Dopravná sieť ŽSK je významným miestom v cestnej a železničnej sieti Slovenska, ako aj na 

medzinárodnej úrovni. Dopravná infraštruktúra je nevyhnutnou súčasťou fungovania celej 

spoločnosti, preto je potrebné v oblasti vydávania licencií dopravcom nastaviť pravidlá, ktoré 

by zamedzovali možnosti korupcie a zároveň by zabezpečovali vysokú kvalitu administrácie 

vyššieho územného celku.  

 

Stav v danej oblasti v ŽSK  

Úrad ŽSK okrem iných kompetencií cez svoju príspevkovú organizáciu spravuje cesty druhej 

a tretej triedy, ktorých vlastníkom je kraj; na objednávku cestou svojej príspevkovej 

organizácie udržuje cesty prvej triedy; plánuje a pripravuje výstavbu ciest vo vlastníctve 

samosprávneho kraja podľa štátnej koncepcie diaľnic a ciest; ďalej udeľuje, odníma 

a vykonáva zmeny dopravných licencií na vnútroštátnu pravidelnú autobusovú dopravu; vedie 

evidenciu jednotlivých licencií a kontroluje dodržiavanie ustanovení rozhodnutí udelených 

licencií - tzn. vykonáva odborný dozor nad cestnou dopravou v kraji  a neposlednom rade je 

objednávateľom dopravných služieb vo verejnom záujme na území kraja. 

Pravidelná verejná autobusová preprava osôb na území ŽSK je vykonávaná podnikmi SAD 

Žilina a.s. a SAD LIORBUS a.s., ktoré zabezpečujú plošnú obsluhu územia celého územného 

celku.  

V zmysle zákona  č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov má ŽSK 

legislatívnu povinnosť vydávať dopravné licencie na pravidelnú autobusovú dopravu na 

svojom území. Samosprávny kraj udeľuje, odníma alebo mení dopravné licencie na 

prímestskú alebo diaľkovú pravidelnú autobusovú dopravu. Táto kompetencia bola 

prenesená na úrad pri vzniku vyšších územných celkov. Okrem zákona č.56/2012 Z. z. o 

cestnej doprave, vydávanie licencií dopravcom riadi aj vyhláška Ministerstva dopravy, 

výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č.124/ 2012 Z.z., ktorou sa vykonáva 

zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave, účinná od 15. apríla 2012.  

 

V prípade zadávania zmlúv o službách vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej 

doprave na území kraja túto problematiku priamo upravuje Nariadenie Európskeho 
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parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 z 23. októbra 2007 o službách vo verejnom záujme v 

železničnej a cestnej osobnej doprave. Takéto služby musia byť obstarané  v zmysle postupov 

spravodlivej verejnej súťaže a zavesené v Úradnom vestníku Európskej únie najmenej rok 

pred uvedením výzvy na predkladanie ponúk. 

Predseda samosprávneho kraja má ako štatutár samosprávneho kraja ako jediný právo 

podpisovať rozhodnutia o udelení dopravnej licencie, napriek tomu žiadosť musí prejsť 

procesom správneho konania vo veci udelenia, zmeny alebo odňatia dopravnej licencie, 

ktorý vykonáva odbor dopravy a regionálneho rozvoja, teda zodpovedný určený pracovník . 

Vydávanie dopravných licencii nie je predmetom verejnej súťaže. Správne konanie sa začína 

na návrh dopravnej spoločnosti (dopravcu), ktorá si podá žiadosť o pridelenie dopravnej 

licencie. Každý návrh dopravcu zaeviduje podateľňa Úradu ŽSK v zmysle Smernice 

č.30/2005: Registratúrny poriadok a registratúrny plán Úradu ŽSK a následne musí 

splniť všetky kritéria a prejsť správnym konaním. 

Návrh musí obsahovať údaje uvedené v § 53 ods. 1 zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave, 

ako aj všeobecné náležitosti návrhu v zmysle § 19 zákona č. 71/1967 Z.z. o správnom konaní. 

Súčasťou návrhu dopravcu je 15 príloh, v rámci ktorých treba povinne doložiť aj návrh 

cestovného poriadku, povolenie na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy, výpis z 

registra trestov štatutárnych orgánov a vedúceho dopravy nie starší ako 3 mesiace, zmluvu o 

údržbe a opravách, či kópie technického preukazu vozidla/iel, ktorým/i sa bude vykonávať 

doprava na linke.  

Presný postup a povinnosti dopravných spoločností ako aj zamestnancov ŽSK v procese 

podania žiadosti a postupu písomnosti na úrade stanovujú vnútorné smernice Úradu ŽSK, 

najmä Metodický pokyn č. 1/2013 pre postup pri udeľovaní dopravných  licencií a 

schvaľovania cestovných poriadkov v pravidelnej vnútroštátnej  autobusovej doprave. 

Metodický pokyn ako aj iné dokumenty potrebné k udeleniu dopravnej licencie, sú voľne 

dostupné na internetovej stránke ŽSK v sekcii doprava, odbor dopravy a regionálneho 

rozvoja. Metodický pokyn poskytuje informácie nielen o náležitých dokumentoch návrhu 

pridelenia, zmeny alebo odňatia dopravnej licencie, ale aj o postupnosti rozhodovania o 

podanom návrhu. Preto metodický pokyn slúži ako kontrolný prostriedok a vzor správneho 

konania vo veci udelenia, zmeny alebo odňatia dopravnej licencie pre zamestnancov odboru, 

ktorí sa zaoberajú licenciami. 
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Tabuľka č. 6: Počet vydaných dopravných licencií  a vykonaných kontrol ŽSK 

Rok 2012 2013 Poznámka 

Žiadosti (n) 16 21 

Rozdiel medzi podanými žiadosťami a udelenými 
licenciami tvoria stornované žiadosti - 5 krát, resp. 2 
licencie boli udelené až nasledovnom roku, nakoľko 
žiadosti boli podané až koncom roka 2012. 

Vydané povolenia (n) 9 15 

Rozdiel medzi podanými žiadosťami a udelenými 
licenciami tvoria stornované žiadosti - 3 krát, resp. 3 
licencie boli udelené až nasledovnom roku, nakoľko 
žiadosti boli podané až koncom roka 2013. 

Počet vykonaných 
kontrol dodržiavania 
podmienok licencií (n) 

17 13  

Zdroj: Dotazník ŽSK 
 

Dopravná licencia má zo zákona dobu platnosti na 10 rokov, ak dopravca výslovne nepožiada 

o platnosť licencie na kratšiu dobu.  

 

Slabé miesta v danej oblasti v ŽSK  

Voľnosť v rozhodovaní a nestrannosť  

Na odbore dopravy a regionálneho rozvoja sa činnosťou prideľovania, zmeny a odňatia 

dopravnej licencie môžu zaoberať traja pracovníci Úradu ŽSK, ktorí sú zodpovední za 

jednotlivé správne konania. Odbor nedisponuje špeciálnou vnútornou smernicou, ktorá by 

riešila prípadný konflikt záujmov. Úrad ŽSK sa spolieha na vypracovaný všeobecný etický 

kódex pre zamestnancov a na to, že ostatní pracovníci a vedúci odboru sú dostatočne 

informovaní o spoločenských a rodinných kontaktoch pracovníkov odboru, ktorí sa zaoberajú 

dopravnými licenciami. Odbor, v prípade, ak hrozí u niektorého z jeho zamestnancov konflikt 

záujmov, prideľuje riešenie procesu udelenia, odňatia alebo zmeny dopravnej licencie inému 

pracovníkovi. Spoľahnutie sa na takéto informácie a svedomie pracovníka, že nahlási svoj 

prípadný konflikt záujmov svojmu nadriadenému, nie je transparentné a ani nestranné. 

Napriek tomu, ak žiadateľ splní všetky náležitosti štandardizovaného procesu potrebné k 

udeleniu dopravnej licencie samosprávnym krajom, správny orgán nemá možnosti ako 

dopravnú licenciu neudeliť, pretože kritéria a podmienky na udelenie dopravnej licencie sú 
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definované zákonom č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave a vyhláškou č.124/ 2012 Z.z., ŽSK a 

jeho zamestnanci sú len vykonávateľmi platnej legislatívy.  

 

Transparentnosť 

Na svojej internetovej stránke ŽSK aktívne zverejňuje a aktualizuje zoznam platných 

dopravných licencií ako aj prehľad podaných žiadostí na zmenu cestovného poriadku na 

vykonávanie vnútroštátnej pravidelnej autobusovej dopravy. Na internetovej stránke je aj 

sekcia o skončení konania správneho orgánu, ktorá ale v čase kontroly neobsahovala žiadne 

informácie. Občan sa môže aktívne zapojiť do daného procesu udelenia konkrétnej licencie 

prostredníctvom pripomienkového konania návrhov cestovných poriadkov a ich zmien, 

ako aj pripomienkového konania návrhov udelenia, zmien a odňatia dopravnej licencie 

počas 15 dní od kedy úrad zverejní oznámenie o začatí správneho konania v požadovanej veci 

na internetovej stránke ŽSK.  

Jednotlivé pripomienky a celkové pripomienkové konanie však nie je voľne dostupné 

a pozorovateľné. Správny orgán má povinnosť vyhodnotiť všetky prijaté pripomienky do 5 

pracovných dní, ale verejnosť nemá možnosť vidieť všetky pripomienky z pripomienkového 

konania podané k danému návrhu. Opodstatnené pripomienky sú uvedené v rozhodnutí 

správneho konania, ktoré je vlastne vyhodnotením pripomienkového konania s výsledkom 

udelenia či neudelenia dopravnej licencie s cestovným poriadkom dopravcovi. Občan podľa 

zákona o správnom konaní nie je priamym účastníkom správneho konania vo veci udelenia 

dopravnej licencie, ale ŽSK sa zaoberá akýmikoľvek vznesenými pripomienkami. Na 

internetovej stránke ŽSK je dostupný zoznam oznámení o začatí správneho konania od 5. 

augusta 2011.  

 

Záver 

Politika vydávania licencií dopravcom je po stránke informovanosti vcelku dostatočne 

spracovaná. ŽSK na svojej internetovej stránke poskytuje relevantné žiadosti a formuláre, 

metodické pokyny, oznamy a zmeny v cestovných poriadkoch, dokumenty, ako aj informácie 

o stave ciest a dopravných obmedzeniach. ŽSK zverejňuje niektoré informácie v tabuľkových 

formátoch a formátoch, ktoré umožňujú jednoduché narábanie s dátami. ŽSK tiež poskytuje 

metodické pokyny, smernice a zásady postupov pri predkladaní návrhov o udelenie, zmenu 
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a zrušenie dopravných licencií a schvaľovaní cestovných poriadkov. Odbor dopravy 

a regionálneho rozvoja ŽSK však nedisponuje špeciálnou vnútornou smernicou, ktorá by 

riešila prípadný konflikt záujmov svojich zamestnancov. Ďalšou slabou stránkou dopravnej 

politiky kraja je, že jednotlivé pripomienky a celkové pripomienkové konanie nie sú voľne 

prístupné a pozorovateľné počas správneho konania. Neexistuje ani verejne dostupný výstup z 

celkového pripomienkového konania, kde by boli uvedené všetky pripomienky, ktoré Úrad 

ŽSK zaevidoval pre konkrétne správne konanie pridelenia, odňatia alebo zmeny dopravnej 

licencie. 
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Zhrnutie 
 

Predkladaná auditová správa je výsledkom auditu 18 vybraných politík, ktoré analyzovala TIS 

v žilinskom VÚC v období máj - august 2014. Podkladové informácie sme získavali od 

zamestnancov ŽSK prostredníctvom auditových dotazníkov a žiadania dodatočných 

informácií, ako aj formou osobných stretnutí a konzultácií s vybranými zástupcami úradu 

ŽSK zodpovednými za konkrétne oblasti politiky VÚC a od osôb mimo ŽSK.  

Auditová správa poskytuje pohľad na vybrané politiky z hľadiska priestoru pre korupciu. Na 

meranie jej veľkosti sme použili známy Klitgaardov vzorec korupcie: 

K = M + VvR – T 

M je veľkosť monopolnej sily, VvR znamená voľnosť v rozhodovaní pri výkone zverených 

právomocí a T transparentnosť (zodpovedanie sa). Keďže boli predmetom monitoringu 

politiky zabezpečované žilinským krajom, M je konštantnou veličinou a naša pozornosť sa 

sústredila na identifikáciu „veľkosti“ voľnosti v rozhodovaní a miery transparentnosti. 

Celkovo možno konštatovať, že v ŽSK vládne pro-klientsky orientovaná kultúra 

administratívy. Napriek uvedenému možno konštatovať niekoľko slabých miest, ktoré 

zhrňujeme v nasledovnom texte.  

V oblasti politiky nakladania s majetkom ŽSK  – či už ide o predaj, prenájom, príp. aj o 

ďalšie formy disponovania – vidíme rezervy napríklad vo zverejňovaní jednotlivých zámerov.  

Z hľadiska priestoru pre korupciu je v oblasti personálnej politiky najväčším rizikom 

absencia pravidiel obsadzovania voľných pracovných miest referentov na samotnom úrade 

ŽSK, ako aj v organizáciách zriadených ŽSK a slabé informovanie verejnosti o personálnej 

politike ako takej. 

Formálno-právna úprava riešenia konfliktu záujmov a etickej infraštruktúry  volených 

predstaviteľov je v ŽSK na štandardnej úrovni, pričom ŽSK nemá zatiaľ schválený žiadny 

etický kódex voleného predstaviteľa samosprávy. Zároveň je možné konštatovať nedostatok 

verejne dostupných informácií o činnosti a výsledkoch práce Komisie. Z hľadiska 

informovania o ŽSK chýba platforma na diskusiu a možnú kritiku rozhodnutí aktuálneho 

vedenia v zmysle verejnoprávnosti.  
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V oblasti možnosti verejnosti zúčastňovať sa na rozhodovaní o krajskej samospráve 

existuje taktiež priestor pre zlepšenie a posilnenie participácie verejnosti na rozhodnutiach 

ŽSK, či už vo všeobecnej rovine, ako aj v konkrétnych oblastiach, ako sú napríklad  

participatívne rozpočtovanie či verejné obstarávanie.  

Problematika etiky zamestnancov ŽSK- definovania pravidiel, ich podpory, 

monitorovania a vyhodnocovania, nie je dostatočne premietnutá do rozhodovacieho, 

zodpovednostného a kontrolného mechanizmu fungovania organizácií ŽSK. Týmto procesom 

je preto potrebné začať venovať pozornosť a iniciovať ich aktivizáciu zo strany ŽSK.  

Pri rozhodovaní o dotáciách existuje niekoľko slabých miest – spojených jednak s 

koncepčnosťou podpory a inštitucionálnou rozhodovacou nerovnováhou v rámci volených 

orgánov ŽSK, ako aj s možným konfliktom záujmov a istou mierou voľnosti v rozhodovaní 

decízorov. Významná časť kompetencií v tejto agende je v rukách predsedu ŽSK, pričom sme 

identifikovali priveľkú nezávislosť jeho rozhodovacích procesov od odporúčaní príslušnej 

komisie. Chýba taktiež mechanizmus, ktorý by minimalizoval možnú subjektivitu a voľnosť 

hodnotenia a opieral sa vo väčšej miere o objektívny hodnotiaci mechanizmus vychádzajúci 

z bodového hodnotenia žiadostí o dotáciu na základe verejne dostupných kritérií. 

Nevyhnutnou, a v tomto prípade chýbajúcou súčasťou zabezpečenia vyššej transparentnosti 

procesu prideľovania dotácií, je zverejňovanie odôvodnenia pridelenia či nepridelenia dotácie.  

V rámci problematiky verejného obstarávania sme identifikovali viaceré slabé miesta ŽSK. 

Jednak ide o potrebu naučiť sa správne používať ENP a zmeniť systém prideľovania bodov 

pri použití týchto kritérií, aby nemohlo dochádzať k špekulatívnym ponukám.  Ďalej vidíme 

slabé miesta pri používaní eAukcií, v systéme zverejňovaných informácii o verejnom 

obstarávaní a v neexistencii Etického kódexu verejného obstarávania.  

Zistenia TIS poukazujú na viaceré slabé miesta pri výbere partnerov zo súkromného 

sektora pri zabezpečovaní služieb občanom. Ide predovšetkým o neexistenciu verejnej 

politiky ŽSK v danej oblasti a ďalej skutočnosť, že dané ŽSK nie vždy uskutočňuje verejnú 

súťaž na výber partnera pri poskytovaní verejných služieb.  

Pri troche zjednodušenia možno povedať, že ŽSK pri informovaní o rozpočte dodržiava 

všetky zákonné pravidlá, nejde však nad ich rámec. Zákonné povinnosti sú síce splnené 
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dôsledne a prehľadne, okrem výročnej (finančnej) správy však ŽSK neprekračuje zákonný 

rámec. 

Pri rozhodovaní o pridelení zdravotného obvodu a následných kontrolách existujú viaceré 

slabé miesta - spojené jednak s potenciálnym  konfliktom záujmov decízorov pri prideľovaní 

zdravotného obvodu lekárom, pri rozhodovaní o kontrole, ako aj pri samotnom výkone 

kontroly. Ďalšie slabé miesta v danej oblasti súvisia s nedostatočnou transparentnosťou celého 

procesu a s voľnosťou v rozhodovaní,  napríklad v tom, že sa neuskutočňuje otvorené 

výberové konanie pre každú možnosť vydania povolenia.  

Viaceré slabé miesta sme identifikovali aj pri procese vydávania licencií dopravcom, 

príkladom je nedostatočne riešený konflikt záujmov zamestnancov, kedy Odbor dopravy 

a regionálneho rozvoja ŽSK nedisponuje špeciálnou vnútornou smernicou, ktorá by takýto 

prípadný konflikt riešila. Ďalšou slabou stránkou dopravnej politiky je, že jednotlivé 

pripomienky a celkové pripomienkové konanie nie sú voľne prístupné a pozorovateľné počas 

správneho konania. Neexistuje ani verejne dostupný výstup z celkového pripomienkového 

konania, kde by boli uvedené všetky pripomienky. 
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Príloha : Príklady vhodného a menej vhodného použitia kritérií na 
vyhodnotenie ponúk 
 

Ako príklad vhodného a menej vhodného použitia kritérií na vyhodnotenie ponúk, by sme 

uviedli dva konkrétne príklady pri realizácií stavebných prác. 

V prvom prípade išlo o zákazku na Stavebné úpravy budovy školy – prestavba dielní – SOŠ 

Námestovo15, kde boli použité kritériá ekonomicky najvýhodnejšej ponuky16. Predpokladaná 

hodnota zákazky bola 71053,80 € bez DPH. Požadovaná doba realizácie stavby bola 30 dní. 

Po overení splnenia podmienok účasti boli posudzované cez kritériá ekonomicky 

najvýhodnejšej ponuky vyhodnocované ponuky troch uchádzačov.  

 

Graf č. 9.: Porovnanie ponúk na zákazku Stavebné úpravy budovy školy – prestavba dielní – 

SOŠ Námestovo 

 
Zdroj: UVO 
 
Z grafu je zrejmé, že zákazku na stavebné práce vyhral uchádzač, ktorý predložil ponuku vo 

výške 60 650,94 € bez DPH (s dobou realizácie 19 dní)17, pred uchádzačom, ktorý ponúkol 

                                                             
15 13189 - WYP Zverejnené: 3.7.2014 vo VVO 128/2014 
16 Celková cena v EUR s DPH za kompletný predmet zákazky s váhou 70% a Doba realizácie projektu v 
kalendárnych dňoch s váhou 30% 
17  Informácie o dobe realizácie stavby sa nachádzajú na profile verejného obstarávateľa na stránke Úradu pre 
verejné obstarávanie 



 
Transparency International Slovensko 

 
 

 75 

nižšiu cenu konkrétne 54 743,69 € bez DPH (s dobou realizácie stavby 29 dní). Na základe 

uvedených informácií môžeme predpokladať, že pri stanovení jediného kritéria „najnižšia 

cena“, by bol verejný obstarávateľ ušetril 5 907,25 € bez DPH pri dodržaní požadovanej 

lehoty realizácie stavby. 

Druhým príkladom správneho nastavenia kritérií a z toho vyplývajúcich možností úspor je 

verejné obstarávanie na Stavebné úpravy – rekonštrukcia výplní okenných otvorov – SOŠ 

obchodu a služieb Čadca18, kde verejný obstarávateľ použil jediné kritérium najnižšia cena. 

Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená vo výške 112 653,00 € bez DPH s dobou 

realizácie stavby 30 dní. Ponuku podalo 7 uchádzačov19, pričom úspešným uchádzačom sa 

stal uchádzač s ponukovou cenou 61.984,35 € bez DPH, čo je  takmer o 45 % nižšou ako bola 

predpokladaná hodnota zákazky. V tomto prípade došlo k úspore vyše 50 668 € bez DPH. 

 

Graf č. 10.: Porovnanie ponúk na zákazku Stavebné úpravy – rekonštrukcia výplní okenných 

otvorov – SOŠ obchodu a služieb Čadca 

 
Zdroj: UVO 
 
 

                                                             
18 Výzva na predkladanie ponúk (podlimitné zákazky), 13192 - WYP Vestník č. 128/2014 - 03.07.2014, 
dostupné na: http://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/251119 

19 Výsledné poradie zákazky uverejnené na profile ŽSK na stránke ÚVO, dostupné na 
http://www.uvo.gov.sk/uvoprofil/download/p_8276/z_141864/d_7/f8d318ba-806c-4459-95eb-a1c6942ad243   



 
Transparency International Slovensko 

 
 

 76 

Zoznam použitých skratiek  
 
EK – etický kódex 

ENP - ekonomicky najvýhodnejšie ponuky 
FO - fyzické osoby 

"Komisia" - komisia Z-ŽSK pre ochranu verejného záujmu 
OvZP - organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK 

PHSR - plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja kraja 
PO - právnické osoby 

PO - príspevkové organizácie 
"Pokyn" - Metodický pokyn predsedu ŽSK č. 1/2012  v z.n.p. 

PP – pracovný poriadok 
PPP - verejno-súkromné partnerstvo (public-private partnership) 

RO - rozpočtové organizácie 
ROPO - rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie 

ROPO-K - rokovací poriadok komisií Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja 
ROPO-Z - rokovací poriadok Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja 

SC ŽSK - Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 
"Smernica" - Smernica Úradu ŽSK č. 45/2006 o postupe pri aplikovaní Zákona o slobodnom 
prístupe k informáciám 
TIS - Transparency International Slovensko 

ÚPD - územnoplánovacia dokumentácia 
ÚPN VÚC ŽK - územný plán veľkého územného celku Žilinského samosprávneho kraja 

VÚC - vyšší územný celok 
VZN - všeobecne záväzné nariadenie 

v z.n.p - v znení neskorších predpisov 
ZHNM - Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom 

ZKZ - Zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov (tzv. zákon o konflikte záujmov) 

ZoM - Zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku  vyšších územných celkov 
ZoS - Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve VÚC 

ZSPI - Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
ZVPVZ – Zákon o výkone práce vo verejnom záujme 

Z-ŽSK - Zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja 
ŽSK - Žilinský samosprávny kraj 


