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ok 2015 bol rokom káuz schránkových firiem a zdravotníctva na Slovensku. Nás teší, ţe 

Transparency bola jedným z lídrov tohto boja. Ako prví sme odhalili komplikovanú schránkovú 

štruktúru najväčšieho dodávateľa štátu, stavebnej firmy Váhostav. Na jar minulého roka sme 

tieţ boli na čele odkrytia spleti firiem napojených na “tetu Anku”, príbuznú šéfa štátnej Všeobecnej 

zdravotnej poisťovne, ktorá s firmami uzavierala lukratívne zmluvy. 

Koncom roka uţ malo Slovensko ako jedna z prvých krajín sveta verejný register vlastníkov firiem 

uchádzajúcich sa o štátne zákazky, ako aj nového šéfa zdravotnej poisťovne. Boj so schránkami a 

transparentnosť v zdravotníctve sa stali zároveň predvolebnými témami. 

To ale neznamená, ţe obe tieto témy máme doma vyriešené. Zďaleka nie - o ďalší posun, najmä o 

skvalitnenie práce polície a prokuratúry - sa budeme usilovať aj v roku 2016. Popiera to ale pomerne 

častú skepsu, ţe boj proti korupcii je na Slovensku bojom s veternými mlynmi. 

Teší nás, ţe podobne to vidia aj mnohí z Vás. Minulý rok nás finančne podporilo takmer 500 

individuálnych darcov - najviac v našej histórii. Ich príspevky uţ tvorili viac ako desatinu nášho 

rozpočtu. Ďakujeme pekne! 

Programové vyhlásenie novej vlády naznačuje, ţe transparentnosť by mala byť nosným nástrojom 

boja proti korupcii aj v ďalších rokoch. Našou úlohou bude pomáhať, ale aj kontrolovať, či to tak 

naozaj bude. Budeme radi, keď aj pri týchto výzvach budete stáť pri nás. 

 

Gabriel Šípoš 

Riaditeľ 

Transparency International Slovensko 

R 
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áš prieskum z februára 2015 preukázal 

verejnú objednávku na boj proti korupcii 

v zdravotníctve, keď verejnosť (64 % 

opýtaných) označila zdravotníctvo ako 

najskorumpovanejší sektor. Výsledkom nášho 

boja v roku 2015 bolo poukázanie 

na proteţovanie skupiny poskytovateľov 

CT vyšetrení zo strany Všeobecnej zdravotnej 

poisťovne. Vysvitlo, ţe vo všeobecnosti stratový 

štátny segment dokáţe pre istú skupinu 

podnikateľov generovať zisk vďaka 

zazmluvňovaniu štátnou poisťovňou na základe 

nejasných kritérií. Zverejnenie týchto kritérií bolo 

odmietnuté, za čo sme ministerstvo 

zdravotníctva zaţalovali. Jednou zo 

spomínaných podnikateľov bola i Anna Súčková, 

jej prípad mediálne známy ako kauza tety 

Anky vyústil do odvolania šéfa štátnej poisťovne. 

Prípad bol vyšetrovaný i Úradom pre dohľad nad 

zdravotnou starostlivosťou, kde sme namietali 

proti prítomnosti konfliktu záujmov jeho 

predsedníčky.  

 
FOCUS: Prieskum ukázal, ţe 
verejnosť vníma zdravotníctvo ako 
najskorumpovanejší sektor. 64 % 
opýtaných si myslí, ţe korupcia v 
zdravotníctve je veľmi rozšírená.  

 

FARMAFIRMY A ZDRAVOTNÍCI 

V nadväznosti na našu iniciatívu z roku 2014, 

aby spolupráca farmafiriem a zdravotníkov bola 

transparentnejšia, sme minulý rok spolu 

s Ministerstvom zdravotníctva dokončili prípravu 

nových pravidiel zverejňovania údajov o tejto 

spolupráci. S účinnosťou od januára 2016 bola 

prijatá zmena dovtedy nefunkčnej legislatívy, 

a tak po novom by malo byť jasné, kto koho 

financuje a za akým účelom, čím sa má 

obmedziť priestor pre nekalé konanie, ale 

i posilniť dôvera pacientov v prospešnú 

spoluprácu svojich lekárov a lekárnikov 

s farmafirmami. V druhej polovici roka 2016 nás 

čaká zhodnotenie faktickej účinnosti tejto novely, 

kedy budú tieto informácie prvykrát zverejnené 

po novom. 

MONITORING NÁKUPOV TECHNIKY 

Pokračovali sme i v monitoringu nákupov 

zdravotníckej techniky a našimi zisteniami 

apelovali na zavedenie benchmarkingu nákupov 

a tvorby manuálov na prevenciu voči 

diskriminačným kritériám nákupov nemocníc. Aj 

vďaka nášmu tlaku naštartovalo ministerstvo 

prvú fázu benchmarkovania nákupov nemocníc. 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

Tieto zistenia predstavujú pre nás výzvu aj 

v roku 2016 naďalej monitorovať nákupy 

a vyuţívanie nových nástrojov benchmarkingu 

v nemocniciach. V oblasti nejasných procesov 

zazmluvňovania štátnou poisťovňou plánujeme 

tlačiť na transparentné zverejňovanie zmlúv ako 

aj kritérií, na základe ktorých sú uzatvárané. 

Bliţšie sa pozrieme i na transparentné 

fungovanie dohľadových orgánov, ktorých 

plnenie regulačných povinností sa ukazuje ako 

problematické.  

 

 

N 

ZDRAVOTNÍCTVO 
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oci v roku 2015 sme nemali samostatný 

projekt venovaný samospráve, 

Transparency International Slovensko 

naďalej patrila k najoslovovanejším organizáciám 

v oblasti samosprávy, s desiatkami citácií od 

celoštátnych denníkov aţ po regionálne weby. 

REBRÍČEK TRANSPARENTNOSTI ŢÚP 

Na jeseň sme predstavili v poradí uţ tretí 

rebríček transparentnosti ôsmich samosprávnych 

krajov, ktorý poukázal na mierne zlepšenie ţúp. 

Ich priemerné skóre sa prvýkrát prehuplo tesne 

cez hranicu 50 percent a kraje tak dosiahli 

mierne lepší výsledok ako stovka najväčších 

slovenských miest.  

Samosprávnym krajom sme venovali aj viacero 

analýz, v ktorých sme upozornili napríklad na 

klientelistické praktiky v Banskobystrickej ţupe 

vedenej extrémistom Marianom Kotlebom alebo 

na zneuţívanie ţupných médií a sociálnych sietí 

v niektorých krajoch.   

AUDIT V ŢILINSKOM KRAJI 

Dokončili sme aj protikorupčný audit v Ţilinskom 

samosprávnom kraji, vďaka ktorému napríklad 

v Ţiline začali ako prví na Slovensku zverejňovať 

čakacie listiny na miesta v sociálnych 

zariadeniach.  

 

 

 

  

 

 

 

 

V spolupráci s Nadáciou Zastavme korupciu sme 

vypracovali aj prvú fázu protikorupčného auditu 

v Meste Trnava, v ktorom sme v 17 kľúčových 

politikách mesta od výberových konaní, cez 

predaj majetku aţ po udeľovanie bytov 

identifikovali desiatky rizík pre dôveryhodný 

a efektívny výkon samosprávy.  

ŠKOLENIE SAMOSPRÁV 

Pokračovali sme aj v školeniach lokálnych 

aktivistov a zástupcov samospráv po celom 

Slovensku, či uţ išlo o témy infozákona, 

whistleblowingu, participatívneho rozpočtovania 

alebo verejnej kontroly cez zverejnené zmluvy 

a informácie o verejných obstarávaniach. 

. 

 

H 

SAMOSPRÁVA 
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o zverejňovaním dát o súdnictve na portáli 

OtvorenéSúdy.sk sme pokračovali aj v 

roku 2015. Za tento rok sme zaznamenali 

viac ako 400-tisíc návštev, takmer 3 milióny 

prezretých podstránok, s priemerným časom 

jednej návštevy 5 minút. Portál v roku 2015 

prešiel preprogramovaním, aby aj po nečakanej 

zmene zverejňovania niektorých informácií 

Ministerstvom spravodlivosti opäť spĺňal svoje 

základné úlohy - zverejňovanie najčerstvejších 

súdnych rozhodnutí a pojednávaní na jednom 

mieste.  

 

 

 

 

V roku 2015 sme sa pozreli na viaceré výberové 

procesy na košických súdoch a upozornili sme 

na konkrétne prepojenie úchádzača s členmi 

výberovej komisie a pouţitie plagiátu ako 

motivačného listu. Analýza výberu sudcov tieţ 

ukázala, ţe v poslednom roku sa pozitívny efekt 

rodinných vzťahov oslabil, viac sa začalo dariť 

kandidátom, ktorí pôsobili na rovnakom súde ako 

niektorý z piatich členov výberovej komisie. 

ČINY INDIKUJÚCE KORUPCIU 

V pribehu roka sme sa pozreli aj na trestné činy, 

ktoré indikujú korupciu, ako napríklad 

machinácie pri tendroch či zneuţívanie 

právomocí. Ani takéto rozšírenie vzorky nám 

nepomohlo nájsť medzi odsúdenými veľké ryby. 

Ako sa ukázalo, ak sa niekto pred súd dostane, 

tak je to skôr za nešikovnosť a evidentné 

pochybenia, neţ za komplikované a 

organizované korupčné schémy. Medzi celkovo 

712 obţalovanými bolo len 26 volených 

predstaviteľov, z nich len jedna starostka reálne 

skončila za mreţami. Udelené tresty sú často 

príliš benevolentné a neplnia preventívnu úlohu. 

V boji proti korupcii je okrem súdov potrebné 

pozorne sledovať aj prácu prokuratúry - čo sa 

pred súdy totiţ dostane je v drvivej väčšine 

prípadov aj potrestané. 

 

Okrem týchto tém sme v roku 2015 načrtli aj 

nové otázky nášho záujmu pri skúmaní práce 

súdov. V súvislosti s "palácovými bojmi" na 

Najvyššom súde sme sa bliţšie pozreli na 

obsadenie Trestného kolégia tohto súdu. Ako sa 

ukázalo, aj napriek odstaveniu Štefana Harabina 

z vedenia súdu môţe byť jeho stopa viditeľná 

ešte roky, keďţe značnú časť sudcov priviedol 

na súd práve on. 

V roku 2016 sa téme súdnej moci plánujeme 

venovať aj naďalej. Budeme sledovať výber a 

kariérny postup sudcov, novinkou v našej práci 

bude snaha zvyšovať otvorenosť prokuratúry, 

ktorej efektívne fungovanie je pre otázku 

spravodlivosti a fungujúci právny štát na 

Slovensku nemenej dôleţitá 

S 

SÚDNICTVO 
 

http://www.otvorenesudy.sk/
http://transparency.blog.sme.sk/c/377203/aliancia-za-rodinu-pobocka-kosicke-sudy.html
http://transparency.blog.sme.sk/c/377203/aliancia-za-rodinu-pobocka-kosicke-sudy.html
http://transparency.blog.sme.sk/c/391328/rozrastie-sa-sudcovsky-klan-volkaiovcov-o-dalsiu-posilu.html
http://transparency.blog.sme.sk/c/391328/rozrastie-sa-sudcovsky-klan-volkaiovcov-o-dalsiu-posilu.html
http://transparency.blog.sme.sk/c/391328/rozrastie-sa-sudcovsky-klan-volkaiovcov-o-dalsiu-posilu.html
http://transparency.blog.sme.sk/c/391328/rozrastie-sa-sudcovsky-klan-volkaiovcov-o-dalsiu-posilu.html
http://transparency.blog.sme.sk/c/390935/stat-kde-sa-bielym-golierom-dari-lepsie-ako-bielym-vranam.html
http://transparency.blog.sme.sk/c/385676/zakulisie-zakopovej-vojny-na-najvyssom-sude.html
http://transparency.blog.sme.sk/c/385676/zakulisie-zakopovej-vojny-na-najvyssom-sude.html
http://transparency.blog.sme.sk/c/385676/zakulisie-zakopovej-vojny-na-najvyssom-sude.html
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šte na Vianoce 2014 sme upozornili na 

masívne vyhlasovanie tendrov tesne pred 

sviatkami, čo sťaţuje uchádzačom poslať 

kvalifikované ponuky a uľahčuje zákulisný výber 

dodávateľov. Po veľkom mediálnom ohlase 

bola napokon takmer tretina týchto tendrov za 18 

miliónov eur zrušená. Priebehy tendrov a 

efektivitu nákupov sme sledovali v rôznych 

sektoroch - našli sme problémy pri nákupoch 

prístrojov v nemocniciach, predraţené ceny pri 

nákupe tonerov v súdnictve či školstve, ale 

ukázali sme aj na pochybné zákazky na stavbu 

ihrísk v slovenských dedinách.  

V marci roku 2015 sme odhalili schránkovú 

štruktúru Váhostavu, najväčšieho štátneho 

kontraktora. Hoci za Váhostav zvykne rokovať 

kontroverzný podnikateľ Juraj Široký, skutočné 

vlastníctvo je podľa zistení Transparency skryté 

cez fiktívne firmy na Novom Zélande, Cypre a 

právnikov na Kostarike. Odhalenie prispelo k 

tlaku prijať protischránkovú legislatívu s 

registrom vlastníkov firiem ţijúcich zo štátnych 

zákaziek. Zároveň prispelo aj k zníţeniu štátnej 

podpory pre hokejový HC Slovan Bratislava, 

ktorý má rovnakých vlastníkov ako Váhostav.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V máji sme zverejnili druhý rebríček takmer 80 

štátnych a mestských firiem, najrozsiahlejšie 

porovnanie ich fungovania doteraz na 

Slovensku. S takmer dvadsiatkou firiem sme sa 

následne stretli aj na seminári a osobných 

stretnutiach a motivovali ich k zvýšeniu 

starostlivosti o verejné peniaze a zlepšeniu 

transparentnosti.  

 

 

 

 

Koncom roka zrušil parlament aj vďaka 

upozorneniu Transparency paragraf v zákone, 

na základe ktorého mohol akýkoľvek súčasný 

dodávateľ štátu donekonečna víťaziť v tendroch 

na poradenstvo, hoci aj za trikrát vyššie ceny 

oproti konkurencii. Vďaka našej aktívnej práci na 

tvorbe zákona začal tieţ platiť prvý slovenský 

zákon na právnu ochranu tzv. whistleblowerov, 

ľudí, ktorí sú svedkami korupcie.  Kritizovali sme 

pomalú implementáciu zákona a nepripravenosť 

štátnych orgánov, no zároveň sme pomáhali 

organizáciou školení. Na ministerstve 

spravodlivosti sme pomohli pripraviť modernú 

novelu zákona o prístupe k informáciám, kde 

sme pomohli vybojovať kompromisy rozširujúce 

práva občanov a na druhej strane umoţňujúce 

ochranu úradov pred zneuţívaním zákona. Hoci 

novela nebola nakoniec predloţená na rokovanie 

vlády, koncepty z nej si osvojili viaceré politické 

strany, ktoré sa dostali do vlády po voľbách v 

roku 2016. 

Úspešne sme ukončili protikorupčný audit v 

štátnej Slovenskej pošte.. Vďaka nemu napríklad 

Pošta prvýkrát sprístupnila kontroverznú 

dlhodobú zmluvu o spolupráci s Poštovou 

bankou a zaviedla otvorené výberové konania na 

všetky manaţérske pozície vo firme.  

E 

VEREJNÉ 

OBSTARÁVANIE 
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TRANSPARENCY ĽUDIA 2015 

 

 
SPRÁVNA RADA TIS: EXTERNÍ SPOLUPRACOVNÍCI: 
Emília Sičáková-Beblavá Daniela Zemanovičová    Pavel Nechala - právnik 
Tomáš Nemeček  Michal Truban Vladimír Pirošík - právnik   
Péter Hunčík 

GABRIEL 
ŠÍPOŠ 
RIADITEĽ 

MARTINA 
KORMANOVÁ 
PROJEKTOVÁ 
ASISTENTKA 

SAMUEL 
SPÁČ 
PROGRAMOVÝ 
KOORDINÁTOR 

MICHAL 
PIŠKO 
PROGRAMOVÝ 
KOORDINÁTOR 

MARTIN 
TURČEK 
PROGRAMOVÝ 
KOORDINÁTOR 

ZUZANA 
DANČÍKOVÁ 
PROGRAMOVÁ 
KOORDINÁTORKA 

KATARÍNA 
HUKELOVÁ 
PROGRAMOVÁ 
ASISTENTKA 

NIKOLA 
GURGOĽOVÁ 
PROGRAMOVÁ 
ASISTENTKA 
OFFICE   
MANAŢÉRKA 

BARBORA 
THOLTOVÁ 
STÁŢISTKA 

MICHAL 
OVÁDEK 
STÁŢISTA 

MARTIN 
KOLLÁRIK 
STÁŢISTA 

ERIK  
SKÁCAL 
STÁŢISTA 

ALENA 
KAROVIČOVÁ 
FINANČNÁ 
MANAZÉRKA 

JANA 
KUBÍKOVÁ 
STÁŢISTKA 

KATARÍNA 
KLINGOVÁ 
PROGRAMOVÁ 
KOORDINÁTORKA 
 OFFICE 
MANAŢÉRKA 



 

 
VÝROČNÁ SPRÁVA 2015 | 7  

 

FINANCIE
Len vďaka podpore domácich, zahraničných inštitúcií, spoločností a individuálnych darcov sme mohli v 

boji za transparentnejšie Slovensko a menej korupcie pokračovať aj v roku 2015. Tieto prostriedky nám 

umoţnili venovať sa okrem iného systematickým analýzam, investigatíve, zlepšovaniu nástrojov na 

občiansku kontrolu ako aj pripomienkovaniu zákonov. Za túto podporu ďakujeme! 

PROSTRIEDKY PRIJATÉ V ROKU 2015 

 

 

 

 

 

 

 

ČERPANIE PROSTRIEDKOV V ROKU 2015 

 

 

 

 

 

V prípade pokračujúcich projektov boli nevyčerpané prostriedky z roku 2015 prevedené do nasledujúceho 

kalendárneho roka. Podrobný prehľad štruktúry výdavkov nájdete v našej účtovnej závierke za rok 2015.  

http://www.transparency.sk/sk/o-nas/financne-spravy/
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Podporiť Transparency International Slovensko znamená zasadiť sa za lepšie Slovensko. Boj proti 

korupcii nie je ľahký, no my veríme, ţe aj jednotlivci v boji s korupciou zaváţia. S Vašou podporou 

dokáţeme v boji za vyššiu transparentnosť viac, lebo zmena môţe prísť len vtedy, ak všetci spojíme 

svoje sily proti nehospodárnemu narábaniu s verejnými financiami. Pridajte sa k tým, ktorí veria, ţe je 

našou osobnou zodpovednosťou niečo zmeniť. 

FINANČNÁ PODPORA 

Náš boj proti korupcii by sa nezaobišiel bez pomoci našich podporovateľov. Ak je Vám naša činnosť 

sympatická, pomôţte nám, prosím, prostredníctvom finančnej podpory. Aj vďaka Vášmu daru budeme 

môcť naďalej robiť našu prácu odborne a nezávislo. V roku 2015 našu činnosť finančne podporilo takmer 

500 jednotlivcov sumou pribliţne 23 000 EUR. Na rozdiel od účelovo viazaných dlhodobých grantov 

vieme vďaka podpore od jednotlivcov pohotovo reagovať na aktuálne témy, ktoré hýbu našou krajinou. 

Váš dar, akýkoľvek malý alebo veľký, pre nás okrem finančnej pomoci predstavuje aj obrovskú morálnu 

podporu, ktorú si veľmi váţime. Váš jednorazový dar či pravidelnú podporu nastavíte úplne jednoducho 

tu: transparency.darujme.sk/124 

TRANSPARENCY KLUB 

Najefektívnejšie náš môţete podporiť v boji proti korupcii prostredníctvom členstva v Transparency klube. 

Vďaka Vašej pravidelnej podpore si budeme schopní lepšie plánovať naše aktivity. Transparency klub 

zdruţuje firmy a jednotlivcov, ktorí boj proti korupcii a zvyšovanie transparentnosti nepovaţujú za frázu a 

významne či dlhodobo podporujú poslanie Transparency International Slovensko. Viac sa o podmienkach 

a výhodách členstva dozviete tu: transparency.sk/sk/podporte-nas/transparency-klub/ 

NEFINANČNÁ PODPORA 

Rovnako ako finančný príspevok je pre nás dôleţitá aj nefinančná podpora. Podporte nás nefinančným 

darom a pomôţte nám napĺňať naše poslanie! Pomôţe nám napríklad preplatenie nákladov na tlač, 

preklad materiálov, poskytnutie kancelárskych potrieb či priestor na semináre alebo konferencie. Uvítame 

zdieľanie skúseností či odborné poradenstvo poskytnuté zdarma alebo za výhodnejších podmienok. 

Viac informácií ohľadom jednotlivých foriem podpory nájdete na transparency.sk/sk/podporte-nas/ alebo 

nám napíšte priamo na adresu podporte@transparency.sk. 

PODPORTE BOJ PROTI KORUPCII AJ VY! 

 

https://transparency.darujme.sk/124
http://www.transparency.sk/sk/podporte-nas/transparency-klub/
http://www.transparency.sk/sk/podporte-nas/transparency-klub/


 

 

ĎAKUJEME! 
  

DONORI 

PARTNERI 
ŠPECIÁLNE  

ĎAKUJEME: 
 

Jakub Goda 

Igor Polakovič 

Eduard Marček 

Martin Sukupčák 

Michal Truban 

Anton Zajac 

Martin Ondáš 

Milan Kurota 

Ladislav Molnár 
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