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PREDSLOV 

V roku 2006 v prieskume PAS k Auditu podnikateľského prostredia označili podnikatelia 
korupciu ako štvrtú najvážnejšiu bariéru podnikania na Slovensku. O štyri roky neskôr sa 
korupcia dostala na úplný vrchol rebríčka problémov podnikateľského prostredia. Hoci 
vláda Ivety Radičovej prijala viacero protikorupčných opatrení (napr. zverejňovanie zmlúv 
na internete, elektronické aukcie) nedá sa v žiadnom prípade povedať, že by bol problém 
korupcie na Slovensku vyriešený. Práve naopak, odhalené kauzy a závažné podozrenia 
z korupčného správania politikov vyvolávajú akútnu potrebu hľadať riešenia, ktoré zvýšia 
transparentnosť verejného života a zodpovednosť verejných činiteľov za svoje správanie.  

Ako reakciu na medializované škandály a uvedené problémy zrealizovala PAS projekt, 
ktorého cieľom bolo vypracovať analýzu korupcie v podnikateľskom prostredí a navrhnúť 
opatrenia na jej obmedzenie a zvýšenie transparentnosti vo vzťahoch medzi podnikateľmi 
a politickými predstaviteľmi. Na dosiahnutie cieľa zrealizovala PAS medzi podnikateľmi 
rozsiahly prieskum o korupcii, na základe jeho výsledkov a na základe iných dostupných 
štúdií analyzovala príčiny korupcie a navrhla riešenia na ich obmedzenie. Súčasťou projektu 
je štúdia o rozsahu a spôsobe regulácie lobingu vo vyspelých krajinách.  

Autori analýzy sú si vedomí toho, že znižovanie úrovne korupcie v spoločnosti je náročný, no 
nie beznádejný a samoúčelný boj. Korupcia okrem priamych finančných škôd zasadzuje 
vážne rany morálke spoločnosti a deformuje motivácie ekonomických subjektov. Zvýšené 
transakčné náklady, nedôvera, nepredvídateľnosť v ekonomických a právnych vzťahoch 
tlačí ekonomické subjekty do suboptimálnej rovnováhy, v ktorej sa viac oplatí 
nespolupracovať a hrať na úkor iného. Ekonomika tým prichádza o časť rastového 
potenciálu. Vyspelosť, životná úroveň a sociálne štandardy krajín severnej Európy môžu byť 
pre Slovensko pozitívnou motiváciou, že znižovanie rozsahu korupcie na najnižšiu možnú 
úroveň sa oplatí.  

 

 

Róbert Kičina, výkonný riaditeľ PAS 
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MANAŽÉRSKY SUMÁR 

Hlavné zistenia a skutočnosti, na ktoré analýza upozorňuje: 

• Priemerný úplatok pri udeľovaní zákaziek alebo dotácií je podľa prieskumu medzi 
podnikateľmi 13% z ich celkovej hodnoty. Len pri verejných zákazkách by šlo ročne o 
pol miliardy eur. 

• Súkromné vlastníctvo a motivácia tvoriť zisk sú zatiaľ efektívnejšie protikorupčné 
nástroje než kontrolné mechanizmy štátu.  

• Vzhľadom na vysokú podobnosť našej legislatívy a kontrolných mechanizmov s 
európskymi štandardami je kľúčovou výzvou ich reálna implementácia. Toto 
upozornenie podporuje aj zistenie, že podnikatelia vnímajú inštitúcie poskytujúce 
prostriedky zo štrukturálnych fondov ako druhé najnáchylnejšie na korupciu napriek 
tomu, že tieto výdavky sú aj najviac regulované. 

• Ďalšie kroky by mali byť zamerané na posilňovanie kvality zverejňovania informácií, ich 
nezávislého hodnotenia a na podporu mechanizmov skladania účtov verejnej správy.  

 

Hlavné odporúčania: 

1. Vytvoriť verejný register politických nominácií vo verejnej správe s cieľom prepojiť 
riadiace úspechy či neúspechy priamo s politickými stranami. 

2. Podporiť nahlasovateľov nekalých praktík zákonom s dôrazom na ich právnu ochranu. 

3. Zverejňovať životopisy a manažérske zmluvy, vrátane odmien a iných benefitov, 
manažérov firiem s majetkovou účasťou štátu a samospráv. Bez zverejnenia by mali byť 
zmluvy zo zákona neplatné. Výšku benefitov regulovať podľa plnenia firemných cieľov 
a harmonizovať reportovanie ukazovateľov výkonnosti týchto firiem. 

4. Sprehľadniť agendu stretnutí politických nominantov vo verejných funkciách 
s reprezentantmi záujmových skupín. V prvom kroku zaviesť a zverejniť elektronické 
návštevné knihy inštitúcií riadených politickými nominantmi. 

5. Vytvoriť priestor pre verejné pripomienkovanie pozmeňovacích návrhov poslancov 
prednesených v rámci druhého čítania. 

6. Zrušiť možnosť trestného stíhania za ohováranie a ponechať tak len možnosť žaloby v 
rámci občianskeho konania. 

 

Ostatné odporúčania: 

7. Prepojiť verejné databázy s cieľom umožniť komfortné vyhľadávanie komplexných 
informácií o firmách. 

8. Zjednodušiť možnosť darovania peňazí v prospech politických strán, súčasne zvýšiť 
informovanosť o ňom, posilniť kontroly bezodplatných plnení, zvážiť možnosti daňovej 
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asignácie v prospech (aj vznikajúcich mimoparlamentných) strán za súčasného zníženia 
ich podpory od štátu (ak existuje) a podmienenia veľkosti príjmov od štátu takýmto 
typom príjmov podľa princípu „matching funds“. 

9. Podporovať šírenie najlepších skúseností (best practices) samospráv v potláčaní 
korupcie a klientelizmu. 

10. Podporiť zvýšenie vymožiteľnosti práva pomocou monitorovania času od spáchania 
trestného činu po odsúdenie a zavedením verejného registra mimopracovných príjmov 
sudcov.  

11. Efektívne a transparentne privatizovať štátom vlastnené podniky, resp. podiely v nich 
(napr. Slovenská pošta, a.s., Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s., Slovak 
Telekom, a.s., ZSSK Cargo, a.s., zdravotnícke zariadenia, BIONT, a.s., atď.). 

12. Analýzu dopadov právnych noriem preniesť na Radu pre rozpočtovú zodpovednosť 
alebo NBS. 

13. Podporovať vznik učebných pomôcok, ktoré by umožňovali školám zapracovať do 
vzdelávania aj cieľ znižovania akceptácie korupcie. 

14. Odborníkov z firiem, ktoré pôsobia mimo vzťahov s vysokou vnímanou mierou korupcie 
požiadať o poskytnutie nezávislých expertíz podmienok obstarávania unikátnych, teda 
korupčne najrizikovejších tovarov a služieb. Mohli by sa stať základom od vlády 
nezávislých stálych komisií.  

15. Zaradiť v legislatívnom procese do analýzy dopadov aj doložku vplyvu na korupciu 
a klientelizmus a s nimi priamo súvisiacu byrokraciu. 

16. V zdravotníctve odporúčame užívateľsky komfortným spôsobom zverejňovať čakacie 
listiny na odkladnú zdravotnú starostlivosť, merať a zverejňovať kvalitu a efektívnosť 
zdravotníckych zariadení (napríklad pravidelne zostavovať rebríčky zdravotných 
poisťovní a nemocníc z pohľadu ich kvality a efektívnosti) a najmä rozdeliť na čo má 
pacient právo na základe povinného zdravotného poistenia a čo si musí zaplatiť, 
prípadne na čo sa môže pripoistiť. 

17. Požadovať od orgánov EÚ zjednodušenie predpisov týkajúcich sa čerpania eurofondov; 
v novom programovom období od roku 2014 do 2020 presadzovať programy a projekty, 
ktorých výstupy a výsledky bude možné jednoducho merať, kontrolovať a zrozumiteľne 
komunikovať verejnosti.  

18. Harmonizovať zverejňovanie informácií o samosprávach a ich rozhodnutiach s cieľom 
umožniť ich jednoduché porovnávanie. 

19. Posúvať dôraz z pasívneho k aktívnemu prístupu k informáciám (t.j. od vyžadovania 
informácií cez infozákon k ich automatickému zverejňovaniu verejnou správou). 

20. Obstarávať služby a produkty zo zahraničia (už obstarané zahraničnými vládami), 
decentralizovane, prípadne súkromným sektorom.  

21. V novom programovom období rátať aj s podporou financovania protikorupčných 
projektov, najmä zameraných na prípravu a presadzovanie systémových zmien na 
potláčanie korupcie a klientelizmu. 
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22. Presadzovať vytvorenie medzinárodnej databázy zadaní a výsledkov tendrov v korupčne 
citlivých oblastiach doplnenej o analýzy umožňujúce ľahké porovnávanie.  

23. Osvetou podporiť princíp, že s peniazmi prichádzajúcimi z EÚ sa musíme naučiť 
zaobchádzať ako s vlastnými. 

24. Pred posunom hranice medzi štátnym a súkromným vlastníctvom zarátať do analýzy 
efektívnosti takéhoto posunu aj dopad na rozsah a hĺbku korupcie a klientelizmu.  
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ÚVOD ANALÝZY 

Korupcia je na Slovensku evidentne dlhodobým problémom. Svedčí o tom nielen prieskum 
Podnikateľskej aliancie Slovenska z roka 20121, ale aj pravidelné prieskumy a ankety 
napríklad Transparency International2, agentúry Focus3 či Eurobarometra4. Z prieskumov 
vyplýva nielen to, že korupcia je u nás dlhodobo považovaná za vážny problém, ale aj to, že 
je u nás oveľa rozsiahlejšia než v pôvodných členských krajinách EÚ. Po končiacom období 
zberania úrody zo vstupu do Európskej únie a z hospodárskych reforiem a stúpajúc ešte 
stále smerom k vrcholu verejného dlhu, nezamestnanosti a zrejme aj spomaleniu 
hospodárskeho rastu, nastáva opäť čas pripomenúť si a zdôrazniť príležitosti, ktoré ponúka 
pokles korupcie. Nielen z hľadiska morálneho, ale aj materiálneho. Korupcia a klientelizmus 
majú vplyv na riešenie aj momentálne najaktuálnejších, prípadne najviac diskutovaných 
problémov Slovenska. Súvisí s kvalitou podnikateľského prostredia, mierou investovania, 
s prílevom priamych zahraničných investícií, s hospodárskym rastom, s mierou 
nezamestnanosti, s rizikom chudoby, s rozsahom aktivít, ktoré dokáže spravovať štátna 
správa efektívnejšie než samospráva, efektívnejšie než súkromný sektor, prípadne než 
nadnárodné a medzinárodné inštitúcie. 

Zvýšenie korupcie znamená pokles investícií a to nielen priamych zahraničných5. Znamená 
pokles hospodárskeho rastu, nárast nezamestnanosti, zníženie daňových príjmov a teda aj 
zhoršenie perspektívy úspešnej konsolidácie verejných financií. Podľa ekonóma 
Medzinárodného menového fondu Paula Maura, zlepšenie indexu vnímanej korupcie zo 6 na 
8 (10 predstavuje nulovú korupciu) znamená štvorpercentný nárast investícií a každoročný 
rast hrubého domáceho produktu o pol percenta (Mauro, 1997). Krajina, ktorá takto zníži 
korupciu bude teda mať po desiatich rokoch hrubý domáci produkt o viac než päť percent 
vyšší než keby nereformovala. Okrem iného to znamená, že pri súčasných úrokoch, ktoré 
musí štát splácať, by pri dlhu na úrovni 100 percent z HDP by rast vyvolaný znížením 
korupcie pokryl výdavky na dlhovú službu a štát by sa de facto zbavil platenia úrokov. V 
rámci štvorročného volebného cyklu by bol rozdiel medzi zreformovanou 
a nezreformovanou ekonomikou „len“ dve percentá. Lenže tieto dve percentá 
hospodárskeho rastu dosiahnuteľné poklesom korupcie predstavujú približne taký 

                                                             

1 http://alianciapas.sk/category/clanky/korupcia/ (prieskum na vzorke 425 anonymných podnikateľov v auguste 
a septembri 2012) 

2 http://www.transparency.sk/sk/vystupy/rebricky/  

3 http://www.transparency.sk/wp-content/uploads/2010/01/FOCUS_Sprava-pre-TIS_jan2012.pdf  

4 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-135_sk.htm; Pomerne zúfalé vyjadrenie komisárky EÚ svedčí nielen 
o tom, že Komisia považuje problém korupcie za vážny, ale aj o tom, že si ním nevie poradiť: „Je frustrujúce 

konštatovať, že praktické výsledky v boji proti korupcii v rámci Európskej únie sú neuspokojivé. Koľkokrát sme si už 

povedali, že je najvyšší čas konať? Európania očakávajú, že vlády jednotlivých členských štátov prijmú rozhodné kroky. 

Nastal čas, aby tak urobili“. Vyhlásila Cecilia Malmströmová, komisárka EÚ pre vnútorné záležitosti pri príležitosti 
zverejnenia výsledkov Corruption Report Eurobarometra vo februári 2012. 

5 Zvýšenie korupcie z úrovne nízko korupčného Singapuru na úroveň Mexika môže mať v krajnom prípade rovnaké 
dopady na zahraničných investorov ako zvýšenie ich marginálneho zdanenia v až o 50 percentuálnych bodov (podľa: 
Shang-Jin Wei: Negative alchemy? Corruption and composition of capital flows, OECD Development Centre, Working 
paper No. 165, október 2000). 
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nárast rozpočtových príjmov, aký má priniesť v roku 2013 konsolidačné zvýšenie 
sadzieb dane z príjmov!  

Kým názor na potrebu zníženia korupcie zjednocuje veľkú časť spoločnosti, na úspešné 
riešenia – cesty ktoré by viedli k jej zníženiu – sú názory rôzne: Od demonštrácií cez 
vyšetrovania jednotlivých káuz až po systémové zmeny. Vzhľadom na relatívne dlhú históriu 
konkrétnych opatrení v rámci snahy o systematické znižovanie korupcie ako aj príslušného 
monitoringu6 je ale možné vyhodnotiť, ktoré kroky u nás viedli k reálnym úspechom 
a poučiť sa z nich. Podkladom pre návrhy protikorupčných opatrení odporúčaných týmto 
materiálom sú okrem toho aj spomínaný prieskum PAS a ďalšie prieskumy a štúdie uvedené 
priebežne v texte, ako aj v prílohách. Osobitne významným podkladom sú odporúčania 
obsiahnuté v analýzach Transparency International Slovensko.  

Domáce aj zahraničné skúsenosti ukazujú, že pri príprave a realizácii protikorupčných 
opatrení je efektívne vychádzať z nasledujúceho vzorca – z definície korupcie podľa 
amerického profesora Roberta Klitgaarda (Klitgaard, 1991):  
 

Korupcia = monopol + rozhodovacia voľnosť – skladanie účtov.7 
 

Hoci je možné priradiť jednotlivé zistenia a odporúčania tejto analýzy ku viacerým 
komponentom uvedeného vzorca a to vzhľadom na prieniky medzi nimi, považujeme jeho 
používanie za užitočné a to najmä z troch dôvodov: Po prvé, umožňuje zamerať sa na oblasti, 
ktoré si vyžadujú rôznu špecializáciu z hľadiska analytického, ako aj z pohľadu návrhu 
opatrení. Po druhé, v dôsledku jednoduchosti vzorca je možné využiť ho v osvete 
nevyhnutnej pre úspech protikorupčných opatrní. Tretí dôvod, pre ktorý sme sa rozhodli 
využiť spomínaný vzorec, sú skúsenosti Slovenska, ktoré ukazujú, že korupcia, resp. 
vnímaná korupcia klesala najviac tam, kde sa zmenšovala veľkosť monopolu verejnej 
správy, tam, kde sa sprísnili a zjednodušili pravidlá a tým sa obmedzila voľnosť 
v rozhodovaní ako aj tam, kde najmä v dôsledku rastúcej transparentnosti museli súčasti 
verejnej správy, politické strany, dokonca jednotliví úradníci skladať účty.  

Postup podľa Klitgaardovho vzorca sa ukázal účinný dokonca aj pri demontáži centrálne 
plánovanej a totalitne riadenej ekonomiky a jej pozostatkov na začiatku deväťdesiatych 
rokov. Až eliminácia monopolov produkujúcich takzvaný podpultový tovar a prechod na 
trhovú súťaž súkromných subjektov znížili korupciu pri jeho získavaní na úroveň blížiacu sa 
limitne k nule. Až liberalizácia zahraničného obchodu znamenala výrazný pokles korupcie aj 
vo vývoze a dovoze.  

Legendou v znižovaní korupcie je projekt reštrukturalizácie bánk, ktorý sa začal koncom 
deväťdesiatych rokov minulého storočia. V tých časoch bolo slovenské bankovníctvo 
v katastrofálnej situácii. Podiel takzvaných zlých (klasifikovaných) úverov bol vysoký 
a neustále rástol. Vyplývalo to aj z oficiálnych dokumentov Národnej banky Slovenska. 

                                                             
6 Najmä vďaka mimovládnym iniciatívam Transparency International Slovensko či agentúre FOCUS v priebehu 
uplynulých 15 rokov.  

7 C = M + D – A. Corruption equals monopoly plus discretion minus accountability. 
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Štátom vlastnené banky jednoducho poskytovali mäkké úvery, úvery s nízkou mierou 
splácania. Na poskytovanie úverov mal sektor najmä spočiatku monopol (štátom vlastnené 
subjekty mali jedného vlastníka a teda medzi sebou nesúťažili), vnútorné pravidlá bánk 
poskytovali manažmentu vysokú rozhodovaciu voľnosť a skladanie účtov ľudí 
zodpovedných za tunelovanie štátnych bánk absentovalo. To všetko sa ich reformou 
zmenilo. 

Reštrukturalizácia bánk schválená prvou Dzurindovou vládou v roku 1999 znamenala ich 
privatizáciu, výber strategických investorov v spolupráci s americkou investičnou bankou 
J.P.Morgan (Žitňanský & Salner, 2008). Výsledkom nie je len dobrá výkonnosť bankového 
sektora na Slovensku, ale aj rekordný pokles miery vnímanej korupcie. V októbri 1999 
považovalo v prieskume agentúry Focus pre Transparency International Slovensko 
bankovníctvo za sektor, v ktorom úplatkárstvo existuje a je veľmi rozšírené 29 percent 
respondentov. V januári 2012 už to bolo len 15 percent! Banky a sporiteľne tak zaznamenali 
najväčší pokles vnímaného úplatkárstva spomedzi všetkých oblastí sledovaných agentúrou 
Focus v období medzi rokmi 1999 a 2012. 

Graf 1: Od roku 1999 do roku 2012 klesla korupcia najviac v reformovanom bankovníctve  

 
Zdroj: Focus pre Transparency International Slovensko: Percepcia korupcie na Slovensku, január 2012 

Menej známym ale nemenej poučným8 príkladom je zavedenie normatívneho financovania 
do slovenského školstva koncom roka 2003 ministrom školstva druhej Dzurindovej vlády, 
Martinom Froncom. Tradičné každoročné vyjednávanie o dotáciách na jednotlivé školy, 
založených na nákladoch, bolo nahradené takmer úplne pevnou finančnou čiastkou na žiaka, 
normatívom. Rozhodovacia voľnosť úradníkov a politikov bola znížená na minimum (ktoré 
dnes predstavuje najmä dohodovacie konanie a existencia rôznych normatívov). Ak sme 
v predchádzajúcom príklade uviedli, že od roku 1999 zaznamenali banky a sporiteľne 
rekordný pokles vnímanej korupcie spomedzi oblastí kontinuálne monitorovaných 
agentúrou Focus od roku 1999, tak školstvu patrí tento rekord od roku 2002, teda od 
zavedenia normatívneho financovania. V roku 2012 považovalo školstvo za sektor, v ktorom 

                                                             
8 „Nemenej poučný“ ja najmä pre jeho neporovnateľne nižšie náklady, než tomu bolo v prípade reštrukturalizácie 
bánk. 
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úplatkárstvo existuje a je veľmi rozšírené o 41 percent menej respondentov než v roku 
2002. 

Graf 2: Medzi rokmi 2002 a 2012, teda po zavedení normatívneho financovania patrí 

rekord v poklese korupcie školstvu 

 
Zdroj: Focus pre Transparency International Slovensko: Percepcia korupcie na Slovensku, január 2012 

Tab. 1: Vnímané úplatkárstvo kleslo po znížení rozhodovacej voľnosti (zavedení 

normatívneho financovania) najviac v školstve (pokles medzi rokmi 2002 a 2012, %): 

Sledovaná oblasť 
Zmena 

2012/2002 

Školstvo -41 

Colné úrady -36 

Obvodné úrady -32 

Banky, sporiteľne -21 

Polícia -14 

Súdy a prokuratúra -13 

Zdravotníctvo -10 

Daňové úrady -10 

Živnostenské úrady -10 

Úrady práce  +6 

Miestne zastupiteľstvá, miestna samospráva +11 

Ministerstvá +13 

Zdroj: Focus pre Transparency International Slovensko: Percepcia korupcie na Slovensku, január 2012 

Klitgaardov vzorec stále platí, postupy podľa neho sa osvedčili, len riziká spojené so 
zneužívaním monopolného postavenia, s vysokou rozhodovacou voľnosťou a so slabým 
skladaním účtov sa postupne menia. Má preto význam pravidelne ich identifikovať nanovo.  

Kým na začiatku deväťdesiatych rokov mal štát monopol vo väčšine oblastí hospodárstva, 
neskôr aspoň v jeho celých sektoroch, dnes sme, aj podľa zistení prieskumu PAS, skôr 
svedkami snáh o „vykolíkovanie malých území“ a ich následné „oplotenie“ nedostatkom 
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zrozumiteľných informácií na strane verejnosti. Príkladom sú obstarávania vysoko 
sofistikovaných výrobkov a služieb či projekty spolufinancované zo zdrojov EÚ podľa 
extrémne komplikovaných pravidiel. 

Pokiaľ v časoch demontáže centrálne plánovaného systému bola rozhodovacia voľnosť ešte 
stále skôr normou než výnimkou, dnes sa koncentruje väčšinou do oblastí, v ktorých je 
zavedenie jednoduchých, verejnosti ľahko zrozumiteľných rozhodovacích pravidiel 
mimoriadne komplikované, prípadne nemožné. Takými sú napríklad zdravotníctvo, 
súdnictvo alebo aj neprehľadné a ťažko kontrolovateľné ústie priamej moci štátu 
v ekonomike, štátne podniky. 

Rovnako aj skladanie účtov politikov a štátnych úradníkov prešlo zmenami. Okrem toho, že 
jeho základná periodicita sa znížila zo štyridsiatich rokov na desatinu, je aj priebežný 
monitoring skladania účtov oveľa intenzívnejší. Najväčšou prekážkou pozitívneho vývoja, 
ktorý by umožňoval čoraz jednoduchšie porovnať prínos politikov a vysokých úradníkov 
pre spoločnosť so všetkými nákladmi na nich, je opäť najmä zložitosť príslušných 
informácií. Chýba nielen pravidelné objektívne vyhodnocovanie dopadov jednotlivých 
opatrení s uvedením za ne zodpovedných politických strán, politikov, ich nominantov 
v manažérskych funkciách a úradníkov, ale nedostatočné a nedostatočne zrozumiteľné sú aj 
informácie o ich príjmoch a aktivitách. Len málo politikov má napríklad zverejnený odpočet 
svojej práce, verejne dostupný kalendár dôležitých stretnutí alebo podrobné správy 
o príjmoch a výdavkoch.  

V rámci Klitgaardovho vzorca vnímame váhu protikorupčných opatrení zameraných na 
obmedzenie rozhodovacej svojvôle ako nižšiu, než váhu opatrení zameraných na 
elimináciu monopolov či skladanie účtov. Najmä z dlhodobého hľadiska je odpočet 
konania jednotlivcov, politických strán, firiem a inštitúcií efektívnejšou cestou potláčania 
korupcie než obmedzovanie voľnosti rozhodovania, ktoré vždy so sebou nesie riziko 
vysokých transakčných nákladov, byrokracie a oneskorených rozhodnutí. 
 
 

MONOPOL  

Z pôvodného využívania monopolného postavenia sa riziko korupcie postupne presúva 
k využívaniu monopolnej konkurencie. Medzi monopolnou a dokonalou konkurenciou 
existujú dva zásadné rozdiely: Monopolná konkurencia produkuje heterogénne produkty 
a je založená vo veľkej miere na necenovej súťaži. Nie je to teda väčšinou už strana, politik, 
úradník, ministerstvo, vláda, obec alebo mesto, kto má nákupný monopol (monopson9), teda 
napríklad právo vyviezť pracovníkov do zahraničia či doviezť automobily. Skôr sme 
svedkami toho, ako verejná správa obstaráva unikátny produkt, ktorého parametre nie sú 
porovnateľné so žiadnym existujúcim produktom a teda nie je ani jednoducho možné 
porovnať dohodnutú cenu s cenou od iného dodávateľa. Z prieskumu PAS vyplýva, že 
najčastejšie sa s korupciou stretávajú podnikatelia aktívni v sektoroch, v ktorých sa 
                                                             
9 Trhová štruktúra, keď na trhu existuje len jeden kupujúci 
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obchoduje so zložitými produktmi. Pravdepodobnosť výskytu korupcie je vyššia v tých 
prípadoch, kde je predmetom obstarávania sofistikovanejší produkt.  

Graf 3: Sú vo vašom sektore v podnikaní najúspešnejšie firmy, ktoré sú najkvalitnejšie, 

alebo tie, ktoré majú najlepšie kontakty na verejných funkcionárov? (odpovede škále od 

-2=tie, ktoré majú kontakty do 2=najkvalitnejšie) 

 
Zdroj: Prieskum PAS 

Graf 4: Aká je podľa Vás priemerná výška úplatku pri udeľovaní zákaziek alebo dotácií 

z ich celkovej sumy? 

 
Zdroj: Prieskum PAS 

Ak aspoň čiastočne pripustíme, že úplatky sú pre vyhľadávačov renty výnosom z projektu, 
do ktorého investovali a teda, že úplatok pri udeľovaní zákaziek alebo dotácií – 13% z ich 
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celkovej hodnoty10, je (pokriveným) odrazom ukazovateľa rentability aktív ROA11, môžeme 
sa pri hľadaní účinných protikorupčných opatrení inšpirovať v podnikateľskom sektore. 
Poslúžiť k tomu nám môže štúdia Deloitte The 2011 Shift Index12. Podľa nej v USA 
rentabilita firiem dlhodobo klesá. V roku 2009 mal tento ukazovateľ úroveň len jednej 
tretiny svojej hodnoty z roku 1965 (Graf 5). Medzi hlavné príčiny tohto poklesu zaraďujú 
autori čoraz intenzívnejšie konkurenčné prostredie (Graf 6) a lepšiu informovanosť 
spotrebiteľov.  

Tab. 2: Ak by sme pripustili, že priemerný odhadovaný úplatok vo výške 13% má 

(pokrivený) charakter ukazovateľa rentability aktív ROA, patrili by aktíva spojené so 

spravovaním spoločnosti (štátu, samosprávy) k tým výnosnejším 

Najziskovejšie odvetvia 

Poradie Odvetvie Zisk v r. 2008 ako 

% z aktív 

1 Výrobky a vybavenie pre zdravotníctvo 13,1 

2 Sieťové a iné vybavenie pre telekomunikácie 12,9 

3 Farmaceutický priemysel 11,5 

4 Stravovacie služby 11,4 

5 Vybavenie a služby pre petrochemický priemysel 10,1 

6 Produkty pre domácnosť a osobnú spotrebu 9,6 

7 Elektronika a elektrické zariadenia 8,6 

8 Poskytovanie internetových služieb 8,3 

9 Letecký priemysel a obrana 8,1 

10 Veľkoobchod 7,8 

11 Priemyselné technológie 7,5 

12 Spracovanie ropy 7,0 

Zdroj: http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500/2009/performers/industries/profits/assets.html 

  

                                                             
10 Hrubý odhad celkovej ročnej výšky zákaziek je 4mld. EUR a dotácií 250 mil. EUR. 

11 ROA 13% (Tab. 2) nie je hodnotou, ktorá by sa v praxi hľadala ťažko. Teda medzi najziskovejšími odvetviami.  

12 http://www.deloitte.com/assets/Dcom-
UnitedStates/Local%20Assets/Documents/us_tmt_2011shiftindex_111011.pdf  
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Graf 5: ROA (modrá krivka) napriek krátkodobým výkyvom v USA významne klesá 

 
Zdroj: Deloitte Center for the Edge: The 2011 Shift Index, Measuring the forces of long-term change 

Graf 6: Intenzita konkurenčného prostredia meraná Herfindahl-Hirshmanovým 

indexom sa v USA dlhodobo a významne zvyšuje a spôsobuje tak spolu s inými faktormi 

pokles rentability aktív (aj bez nátlakových kolektívnych akcií) 

 
Zdroj: The 2011 Shift Index, Measuring the forces of long-term change, Deloitte Center for the Edge 

Kým zvyšovanie transparentnosti ako účinný liek proti korupcii je u nás dlhodobo takto aj 
vnímané oficiálne podporované, demontáž monopolných pozícií verejnej správy je od 
ukončenia transformácie skôr epizódna než systematická. Ide pritom o dve roviny riešenia 
problému: O to, ako optimalizovať, a ak je to efektívne obmedziť rozsah monopolu, a o to, 
ako ho nahradiť konkurenčným prostredím. Príkladom prvého riešenia je požadovať tam, 
kde je to efektívne ex ante analýzy potrebnosti a efektívnosti projektov, najmä veľkých, 
obstarávaných verejnou správou. Môže to byť prípad futbalového štadióna, prevzatia 
zdravotných poisťovní či škôl štátom, výstavba širokorozchodnej trate. Z analýz môže 
vyplynúť nepotrebnosť mnohých veľkých monopolne zabezpečovaných projektov, prípadne 
možnosť ich zabezpečenia v súťažnom prostredí. Príkladom druhého riešenia je 
permanentné testovanie možnosti obstarávať služby a produkty zo zahraničia (už 
obstarané zahraničnými vládami), decentralizovane, prípadne súkromným sektorom. 
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Ak už analýza potvrdí efektívnosť stavby širokorozchodnej trate alebo futbalového štadióna, 
tak ešte treba zvážiť, či ich má stavať štát a ak áno, tak, či nie je aj výber dodávateľov 
efektívnejšie presunúť na súkromný sektor. Ide ale napríklad o to, že niektoré školské 
učebnice môžu byť na základe dohody dovezené (samozrejme aj vyvezené), no môžu byť 
tiež nakupované školami priamo zo súkromného sektora. Systém identifikácie a následného 
zdanenia anonymných vkladov v zahraničných bankách môžeme „importovať“ z Nemecka či 
Rakúska, Národná sústava kvalifikácií sa nemusí tvoriť celá na Slovensku (ak už sa musí 
v takom veľkom rozsahu tvoriť), keď napríklad v ČR sú práce na nej oveľa ďalej.  

V súvislosti s existenciou monopolu vo verejnej správe a jeho vplyvom na korupciu 
a klientelizmus sa často správne uvádza potreba zjednodušiť vstup na trh pre nové politické 
strany. Relevantné sú napríklad návrhy Transparency International Slovensko13  ako 
napríklad zjednodušenie darovania v prospech politických strán a súčasné zvýšenie 
informovanosti o ňom, posilnenie kontrolu bezodplatných plnení, zváženie možnosti 
daňovej asignácie v prospech (aj vznikajúcich mimoparlamentných) strán za 
súčasného zníženia ich podpory štátom a podmienenie veľkosti príjmov od štátu 
takýmto typom príjmov podľa princípu „matching funds“, čím by sa zvýšila motivácia 
politických strán priznávať príjmy z neštátnych zdrojov.  

Zásadným zistením prieskumu PAS v roku 2012 súvisiacim s hľadaním optimálnej hranice 
medzi pôsobnosťou verejnej správy a súkromného sektora z hľadiska potláčania korupcie 
a klientelizmu je, že v porovnateľných organizáciách riadených štátom existuje výrazne 
vyššia miera vnímanej korupcie než v organizáciách vlastnených súkromnými subjektmi. 
Toto zistenie je v súlade s výsledkami analýz Transparency International Slovensko14. 

V oblasti zdravotníctva bolo dôležitým zistením, že súkromné vlastníctvo a motivácia tvoriť 
zisk sú zatiaľ efektívnejšie protikorupčné nástroje než kontrolné mechanizmy štátu. 
Vnímaný rozsah korupcie pri obstarávaní súkromných zdravotných poisťovní a súkromných 
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti je približne o tretinu nižší v porovnaní so štátnou 
zdravotnou poisťovňou a verejnými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Vnímaný 
rozsah korupcie a klientelizmu v súkromných školách je približne polovičný oproti školám 
verejným, nuž a vnímaná korupcia je dva a pol krát nižšia v prípade súkromných firiem 
oproti štátnym.  

  

                                                             
13 http://www.transparency.sk/nase-odporucania/  

14 Šípoš, G.; Riapošová, Ľ.; Nechala, P.: Slovenské štátne firmy: Netransparentné a spolitizované. TIS, júl 2012 



18 

 

Graf 7: Myslíte si, že udeľovanie zákaziek je vo vymenovaných inštitúciách ovplyvňované 

korupciou alebo klientelizmom? (odpovede škále od 0 = nikdy do 4 = veľmi často) 

 
Zdroj: Prieskum PAS 

Pred akýmkoľvek posunom hranice medzi štátnym a súkromným vlastníctvom je 
potrebné do analýzy efektívnosti takéhoto posunu zarátať aj dopad na rozsah a hĺbku 
korupcie a klientelizmu. V súčasnom stave a pri spomínaných rozdieloch vo vnímaní 
korupcie v štátnych a súkromných inštitúciách je z hľadiska potláčania korupcie 
a klientelizmu efektívna transparentná privatizácia štátom vlastnených podnikov, resp. 
podielov v nich, napríklad Slovenskej pošty, a.s., Letiska M. R. Štefánika – Airport Bratislava, 
a.s., Slovak Telekom, a.s., ZSSK Cargo, a.s., zdravotníckych zariadení, BIONT, a.s. atď.). 

Pozitívnym zistením prieskumu PAS je, že veľké a veľké zahraničné firmy (podľa obratu) 
vnímajú nižšiu úroveň korupcie a klientelizmu (Graf 8), výrazne viac sú presvedčené, že 
v sektore, v ktorom pôsobia sú v podnikaní najúspešnejšie firmy, ktoré sú najkvalitnejšie, 
nie tie, ktoré majú najlepšie kontakty na verejných funkcionárov. Práve odborníkov 
z takýchto firiem by bolo vhodné požiadať o poskytnutie nezávislých expertíz 
podmienok obstarávania unikátnych, teda korupčne najrizikovejších tovarov 
a služieb, ako aj posúdenie akýchkoľvek rozhodnutí verejnej správy, ktoré sú robené 
v monopolnej situácii, v ktorej je súťaž nemožná a podmienky ťažko porovnateľné. 
Spomínaní experti by sa mohli stať základom od vlády nezávislých stálych komisií. 
V prípade, že sa osvedčia, odporúčame rozšíriť ich kompetencie o systémovú podporu 
transparentnosti, dohľad nad uplatňovaním zákona o slobodnom prístupe k informáciám 
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a zvážiť inštitucionálne riešenie15 podobne ako je to v prípade „dlhovej brzdy“16 a 
Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.  

Graf 8: Sú vo vašom sektore v podnikaní najúspešnejšie firmy, ktoré sú najkvalitnejšie, 

alebo tie, ktoré majú najlepšie kontakty na verejných funkcionárov? (odpovede na škále 

od -2=tie, ktoré majú kontakty do 2=najkvalitnejšie) 

 
Zdroj: Prieskum PAS 

Jedným z najnegatívnejších zistení prieskumu PAS je, že podnikatelia vnímajú inštitúcie 
poskytujúce prostriedky zo štrukturálnych fondov ako druhé najskorumpovanejšie (Graf 7 
vyššie). Máloktorá oblasť aktivít verejnej správy je pritom obmedzená takým počtom 
podrobných predpisov a takým počtom kontrolných úrovní ako práve rozhodovania 
o prideľovaní prostriedkov EÚ. Podľa nášho názoru je jedným z dôvodov tohto javu 
relatívne malý tlak verejnosti v porovnaní s tlakom, ktorý médiá, odborná aj laická verejnosť 
vyvíjajú v prípade financií priamo z rozpočtu štátu či samospráv. Často počujeme 
zdôvodnenie tohto postoja „Veď aj tak to nie sú naše peniaze, lepšie ich minúť zle než 
neminúť vôbec“. Ďalším dôvodom môže byť práve komplikovanosť predpisov a byrokracia 
spojená s „eurofondmi“. Dosiahli úroveň, ktorá umožňuje už iba úzkemu okruhu odborníkov 
vyznať sa v nich. Dáva im monopolné postavenie. Kontrolu zo strany verejnosti takmer 
vylučuje. Riziko, že medzi „insidermi“ sa nájdu aj vyhľadávači renty je v takejto situácii 
pomerne vysoké. Tretím dôvodom, pre ktorý sú distribútori štrukturálnych fondov vnímaní 
negatívne je podľa nás to, že výsledky projektov, ktoré z nich môžu byť financované, sú 
v mnohých prípadoch len veľmi ťažko merateľné. Odporúčame preto požadovať od 
orgánov EÚ zjednodušenie príslušných predpisov, v novom programovom období od 
roku 2014 do 2020 presadzovať programy a projekty, ktorých výstupy, výsledky, 
bude možné relatívne jednoducho merať, kontrolovať a zrozumiteľne komunikovať 
verejnosti (napríklad stavby diaľnic, rekonštrukcie nemocníc a škôl, opravy materských 
škôl, atď.). V novom programovom období by sa malo rátať aj s podporou financovania 
protikorupčných projektov, najmä zameraných na prípravu a presadzovanie 
                                                             
15 Kurian, M.: Dohľadový orgán ako spôsob riešenia kontroly financií v politike na Slovensku, TIS, 2012 

16 Ústavný zákon č. 493/2011 Z.z. z 8. decembra 2011 o rozpočtovej zodpovednosti  
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systémových zmien na potláčanie korupcie a klientelizmu. Komisia EÚ ráta s ich 
podporou17. Osvetou treba podporiť princíp, že s peniazmi prichádzajúcimi z EÚ sa 
musíme naučiť zaobchádzať ako s vlastnými, rovnako efektívne a pod rovnakým tlakom 
verejnosti, médií, mimovládnych organizácií, zamestnávateľských a zamestnaneckých 
organizácií. Z pohľadu nákladov obetovaných príležitostí je časť bohatstva, ktorú krajina 
stratí neefektívnym vynaložením darovaných prostriedkov presne taká istá ako keby išlo 
o prostriedky nášho rozpočtu. 

 

ODPORÚČANIA NA OBMEDZENIE MONOPOLU 

• Zjednodušiť možnosť darovania peňazí v prospech politických strán, súčasne zvýšiť 
informovanosť o ňom, posilniť kontroly bezodplatných plnení, zvážiť možnosti daňovej 
asignácie v prospech (aj vznikajúcich mimoparlamentných) strán za súčasného zníženia 
ich podpory od štátu (ak existuje) a podmienenia veľkosti príjmov od štátu takýmto 
typom príjmov podľa princípu „matching funds“. 

• Efektívne a transparentne privatizovať štátom vlastnené podniky, resp. podiely v nich 
(napr. Slovenská pošta, a.s., Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s., Slovak 
Telekom, a.s., ZSSK Cargo, a.s., zdravotnícke zariadenia, BIONT, a.s., atď.). 

• Odborníkov z firiem, ktoré pôsobia mimo vzťahov s vysokou vnímanou mierou korupcie 
požiadať o poskytnutie nezávislých expertíz podmienok obstarávania unikátnych, teda 
korupčne najrizikovejších tovarov a služieb. Mohli by sa stať základom od vlády 
nezávislých stálych komisií.  

• Požadovať od orgánov EÚ zjednodušenie predpisov týkajúcich sa čerpania eurofondov; 
v novom programovom období od roku 2014 do 2020 presadzovať programy a projekty, 
ktorých výstupy a výsledky bude možné jednoducho merať, kontrolovať a zrozumiteľne 
komunikovať verejnosti.  

• Obstarávať služby a produkty zo zahraničia (už obstarané zahraničnými vládami), 
decentralizovane, prípadne súkromným sektorom.  

• V novom programovom období rátať aj s podporou financovania protikorupčných 
projektov, najmä zameraných na prípravu a presadzovanie systémových zmien na 
potláčanie korupcie a klientelizmu. 

• Osvetou podporiť princíp, že s peniazmi prichádzajúcimi z EÚ sa musíme naučiť 
zaobchádzať ako s vlastnými. 

• Pred posunom hranice medzi štátnym a súkromným vlastníctvom zarátať do analýzy 
efektívnosti takéhoto posunu aj dopad na rozsah a hĺbku korupcie a klientelizmu.  

 
 

                                                             
17 Commission steps up efforts to forge a comprehensive anti-corruption policy at EU level, EC Memo, June 2011 
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ROZHODOVACIA VOĽNOSŤ  

Rozhodovanie založené na vlastnej úvahe politika má v spoločnosti miesto. V reálnom živote 
treba rozhodovať aj bez analýz, ktoré by jednoznačne vybrali najlepšiu alternatívu, lebo nie 
sú vždy k dispozícii. Na základe vlastnej úvahy musí politik rozhodovať aj vtedy, keď 
jednotlivé alternatívy ani nie je možné vybrať analýzou – keď ide o hodnotové otázky, 
napríklad o to, do akej miery sa má spoločnosť starať o siroty. Existuje však veľký priestor 
pre nahradenie voľného rozhodovania rozhodovaním podľa kritérií a teda aj potenciálne 
využiteľná rezerva. Príkladom je už popísaný dopad zavedenia normatívneho financovania 
školstva. Samozrejme, nahradenie voľnosti v rozhodovaní pravidlami má význam iba 
vtedy, ak je nahradená pravidlami zvyšujúcimi efektívnosť rozhodovania. Vtedy ide o 
obmedzenie svojvôle. Svojvoľné rozhodnutie politika vyhlásiť obstarávanie na chodbovej 
nástenke nemôže byť nahradené pravidlom, ktoré by ho k tomu priamo zaviazalo, ani 
pravidlom, ktoré znemožní obstarávať úplne. Musí byť nahradené pravidlami, ktoré 
efektívnejšie zabezpečia dosahovanie spoločenských cieľov. Nízka efektívnosť a svojvôľa 
v rozhodovaní sú spojené nádoby. Ak sa vyprázdni jedna, vyprázdni sa aj druhá. 
 
Slovensko má v efektívnosti fungovania verejnej správy veľké rezervy a to aj napriek 
vnímanému relatívne nízkemu daňovo-odvodovému zaťaženiu a relatívne nízkemu podielu 
príjmov verejných financií na hrubom domácom produkte. Vyplýva to napríklad z analýzami 
preukázaného málo efektívneho výberu daní (Graf 9). K dispozícií sú však aj ďalšie analýzy 
zaoberajúce sa veľkosťou slovenského verejného sektora a efektívnosťou jeho fungovania 
zo širšieho pohľadu, ktoré poukazujú na skutočnosť, že už pred vysokým rastom verejných 
výdavkov v druhej polovici minulého desaťročia ich Slovensko nemalo také nízke, ako sa 
všeobecne vnímalo 18 . Vyplýva z nich aj nízka efektívnosť zdravotníctva 19  a rezervy 
v súdnictve20.  

Graf 9: Nízka efektívnosť výberu daní v SR 

 
Zdroj: Government at a Glance 2011, OECD 

                                                             
18 Afonso, A.; Schuknecht, L.; Tanzi, V.: Public sector efficiency, Evidence for new EU member states and emerging 
markets, Working paper 581, European Central Bank, 2006 

19 Grigoli, F.: Public Expenditure in the Slovak Republic: Composition and Technical Efficiency, International Monetary 
Fund, 2012 

20 European judicial systems, Efficiency and quality of justice, CEPEJ (European Commission for the Efficiency of 
Justice), Council of Europe, 2012 
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Zdravotníctvo je súčasne podľa prieskumu agentúry Focus pre TIS21 z januára 2012 
považované za oblasť s najviac rozšíreným úplatkárstvom na Slovensku. Viac než polovica 
respondentov (61%) si myslí, že úplatkárstvo v zdravotníctve existuje a je veľmi rozšírené. 
Na druhé miesto umiestnilo 52% respondentov súdy a prokuratúru. V oboch sektoroch sa 
situácia v ostatnom čase dokonca zhoršila. V žiadnom z nich nebolo a ani nemohlo byť 
plošné zverejnenie zmlúv riešením podstaty hlavného problému22. V jednom aj v druhom 
prípade ide o sektory s vysokou rozhodovacou voľnosťou, ktorú je len ťažko podstatne 
eliminovať predpismi a ich vymáhaním. Vyššia transparentnosť, hoci inou formou než 
zverejnením zmlúv, je však aj tu kľúčovou súčasťou riešenia.  
 
V zdravotníctve odporúčame preto užívateľsky komfortným spôsobom zverejňovať 
čakacie listiny na odkladnú zdravotnú starostlivosť, merať a zverejňovať kvalitu 
a efektívnosť zdravotníckych zariadení (napríklad pravidelne zostavovať rebríčky 
zdravotných poisťovní a nemocníc z pohľadu ich kvality a efektívnosti) a najmä rozdeliť na 
čo má pacient právo na základe povinného zdravotného poistenia a čo si musí 
zaplatiť, prípadne na čo sa môže pripoistiť. Prehľad o kvalite a efektívnosti zdravotnej 
starostlivosti podľa subjektov umožní financovať dopytovanú kvalitu oficiálne a bude preto 
vytláčať korupciu. Zverejnenie informácií o kvalite a efektívnosti bude navyše tlačiť na 
zvýšenie efektívnosti v rozhodovaní zabezpečením relevantných informácií a aj na zníženie 
rizika korupcie pri obstarávaní, keď sa jeho nízka efektívnosť (drahšie, resp. horšie 
prístroje) prejaví vo výstupoch a následne v nižších príjmoch23. Obmedzenie voľnosti 
v rozhodovaní o tom, na čo má pacient právo spomenutým rozdelením diagnóz bude mať na 
znižovanie rozsahu korupcie a klientelizmu taktiež pozitívny vplyv.  
 
V súdnictve taktiež odporúčame zvyšovať efektívnosť systému posilnením jeho verejnej 
kontroly najmä pomocou verejnosti zrozumiteľného informovania o zisteniach 
vyplývajúcich najmä z ročných štatistických výkazov sudcov. Tak, aby tieto informácie boli 
k dispozícií už v procese prijímania strategických rozhodnutí týkajúcich sa fungovania 
súdnictva a prokuratúry. Za ne považujeme aj procesy volenia či menovania kľúčových 
funkcionárov. 

Oblasti s vysokou voľnosťou v rozhodovaní, rezervami vo zvyšovaní efektívnosti, vysokou 
mierou vnímanej korupcie a malými rozdielmi medzi jej vnímaním respondentmi všeobecne 
a „insidermi“ sú ministerstvá, podniky vo verejnom vlastníctve a obce. Z hľadiska 
znižovania, resp. optimalizácie voľnosti v rozhodovaní na ministerstvách a na úrovni 
samosprávy považujeme za dôležité zaradiť v legislatívnom procese do analýzy dopadov 
aj doložku vplyvu na korupciu a klientelizmus24 a s nimi priamo súvisiacu byrokraciu. 
                                                             
21 http://www.transparency.sk/wp-content/uploads/2010/01/FOCUS_Sprava-pre-TIS_jan2012.pdf  

22 Za hlavný problém v tomto prípade považujeme úplatky v rámci hlavnej činnosti , nie pri obstarávaní tovarov 
a služieb. Hoci aj to je vážny problém: Ak by napríklad stúpol počet účastníkov tendrov v nemocniciach o jedného, 
ročne by sa podľa TIS ušetrilo približne 36 miliónov EUR. 

23 Podobne ako zverejňovanie uplatniteľnosti absolventov podľa škôl zníži napríklad riziko korupcie a klientelizmu 
pri udeľovaní titulov. Udeľovanie nezaslúžených titulov sa prejaví v nízkej úspešnosti absolventov v praxi, to na 
nízkom dopyte po vzdelávaní na konkrétnej škole a to v nižšom prístupe k financiám.  

24 Šípoš, G.; Sičáková-Beblavá, E.; Kurian, M.; Jacko, T.: Protikorupčné minimum 2012, Hodnotenia, odporúčania a stav 
korupcie na Slovensku, TIS, 2012 
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Doložka by mala podobný charakter ako dnes vykazované doložky dopadov na verejné 
financie, životné prostredie či podnikateľskú sféru. Takéto doložky samozrejme nezabránia 
prijímaniu legislatívnych opatrení s negatívnymi dopadmi na analyzované oblasti, relatívne 
nízko nákladovým spôsobom ich však dokážu čiastočne obmedziť. Odporúčame tiež 
systematický monitoring a zverejňovanie podmienok, za akých sa obstarávajú podobné 
produkty zahraničnými úradmi, teda presadzovanie vytvorenia medzinárodnej 
databázy zadaní a výsledkov tendrov v korupčne citlivých oblastiach doplnenej 
o analýzy umožňujúce ľahké porovnávanie. Tak, aby boli k dispozícii už v priebehu 
rozhodovacieho procesu a zvýšili tým jeho efektívnosť. S rovnaký cieľom tiež odporúčame, 
aby štát podporoval šírenie „best practices“, najlepších skúseností samospráv 
v potláčaní korupcie a klientelizmu25. 

Veľkou príležitosťou na znižovanie korupcie a klientelizmu aj formou obmedzenia 
neprimeranej voľnosti v rozhodovaní je dekáda sprístupňovania informácii verejnosti, 
budovania mechanizmov tohto sprístupňovania, zakončená povinným zverejnením všetkých 
zmlúv uzatváraných verejnou správou. Podľa prieskum agentúry Focus pre TIS z januára 
2012 (začiatok účinnosti zákona o zverejnení zmlúv) si síce 89% respondentov ešte takúto 
zmluvu na internete nepozrelo (Graf 10), z prieskumu PAS, ktorý sa – hoci na inej vzorke – 
robil na jeseň 2012 už vyplynulo, že zmluvy na internete nečíta vôbec len 35% 
respondentov (Graf 11). Ide buď o pozitívny trend, alebo o to, že podnikatelia sledujú 
zmluvy častejšie než ostatná verejnosť. Pri oboch interpretáciách je to príležitosť pre 
znižovania korupcie. Štát by mal podporovať kontrolu zo strany verejnosti prípravou 
portálov, (resp. centrálneho portálu), ktoré by umožňovali čitateľom väčší komfort pri 
vyhľadávaní informácií obsiahnutých vo zverejnených zmluvách26. Veľkým prínosom 
by tiež bolo budovanie kultúry referencovania v tomto smere, linkovania relevantných 
textov na zmluvy.  

Graf 10: Zmluvy na internete v januári 2012 si ešte neprečítalo 89% respondentov 

(Odpovede na otázku: Pozreli ste si už niekedy na internete zmluvu či faktúru orgánov 

štátnej a verejnej správy?) 

  

                                                             
25 Otvorená samospráva 2012: TOP 5 riešení, TIS, 2012 

26 Prieskum PAS 2012 identifikoval relatívne vysokú mieru vnímanej korupcie a klientelizmu na lokálnej úrovni. Pri 
veľkom počte korupčne rizikových ale malých kontraktov je efektívnejšie identifikovať a vytláčať korupciu napríklad 
pomocou porovnávania podmienok podobných zmlúv, než analýzou jednotlivých prípadov. 
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Zdroj: Focus, pre TIS, január 2012 

Graf 11: Sledujete od 1.1.2011 zverejnené zmluvy na internete, napríklad s cieľom zistiť 

informácie o verejných zákazkách získaných konkurenciou? 

 
Zdroj: Prieskum PAS 
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• Vytvoriť priestor pre verejné pripomienkovanie pozmeňovacích návrhov poslancov 
prednesených v rámci druhého čítania. 

• Podporovať šírenie najlepších skúseností (best practices) samospráv v potláčaní 
korupcie a klientelizmu. 

• Analýzu dopadov právnych noriem preniesť na Radu pre rozpočtovú zodpovednosť 
alebo NBS. 

• Zaradiť v legislatívnom procese do analýzy dopadov aj doložku vplyvu na korupciu 
a klientelizmus a s nimi priamo súvisiacu byrokraciu. 

• V zdravotníctve odporúčame užívateľsky komfortným spôsobom zverejňovať čakacie 
listiny na odkladnú zdravotnú starostlivosť, merať a zverejňovať kvalitu a efektívnosť 
zdravotníckych zariadení (napríklad pravidelne zostavovať rebríčky zdravotných 
poisťovní a nemocníc z pohľadu ich kvality a efektívnosti) a najmä rozdeliť na čo má 
pacient právo na základe povinného zdravotného poistenia a čo si musí zaplatiť, 
prípadne na čo sa môže pripoistiť. 

• Presadzovať vytvorenie medzinárodnej databázy zadaní a výsledkov tendrov v korupčne 
citlivých oblastiach doplnenej o analýzy umožňujúce ľahké porovnávanie.  
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SKLADANIE ÚČTOV  

V dlhodobom horizonte by mala byť korupcia menej racionálna než v horizonte 
krátkodobom. Nevyhnutným predpokladom toho, aby sa tak stalo je skladanie účtov či 
zodpovedanie sa.  

Silnými stránkami sú v tomto smere povinné zverejňovanie zmlúv na internete, pomerne 
rozšírené využívanie zákona o slobodnom prístupe k informáciám, či citlivé vnímanie rizika 
korupcie v rizikových projektoch zo strany verejnosti.  

Naopak slabšími stránkami sú v rámci skladania účtov verejnosti:  

• pomalý prechod spoločnosti pri prehlbovaní transparentnosti z etapy pasívneho 
prístupu k informáciám (vyžadovanie informácií na základe „infozákona“) k aktívnemu 
prístupu (spracovanie informácií do podoby umožňujúcej ich využitie ministerstvami), 

• neexistencia prehľadu politických nominácií, z čoho vyplývajú problémy pri 
vyhodnocovaní politickej zodpovednosti za neúspešné či úspešné riadenie, 

• slabo monitorované stretnutia politikov a vysokých úradníkov s lobistami, 

• nedostatočná vymožiteľnosť práva, nedostatočný monitoring dĺžky času, ktorý uplynie 
od momentu porušenia zákona po odsúdenie, 

• existencia rôznych trendov vo vývoji korupcie nameraných rôznymi prieskumami, čo 
sťažuje vyhodnocovanie dopadov ekonomických a sociálnych opatrení na ňu27,  

• nízky spoločenský dôraz na skladanie účtov na lokálnej úrovni, vzhľadom na vyššie 
riziko korupcie, ktoré nameral prieskum PAS na lokálnej úrovni, 

• vysoká miera vnímanej korupcie, slabá výkonnosť a slabá informovanosť vo firmách 
s majetkovou účasťou štátu alebo samospráv, prípady neprimerane vysokých benefitov 
ich manažérov, 

• pasivita vo vyžadovaní skladania účtov, keďže verejnosť vníma korupciu ako súčasť 
života. 

Príležitosťami, ktoré je možné využiť pri maximalizácii predností a minimalizácii slabých 
stránok boja proti korupcii sú okrem systému pripomienkovania v rámci legislatívneho 
konania a povinného zverejňovania zmlúv napríklad aj existencia verejne dostupnej 
databázy obstarávania, obchodný register firiem, zoznamy subjektov porušujúcich 
hygienické normy, daňové a odvodové povinnosti a iné predpisy, atď.  

Odporúčame preto vytvoriť verejný register politických nominácií vo verejnej správe 
s cieľom prepojiť riadiace úspechy či neúspechy priamo s politickými stranami. Politické 
strany by sa mali zaviazať, že sprehľadnia agendu stretnutí svojich nominantov vo 
verejných funkciách s reprezentantmi záujmových skupín. Za prvý krok týmto smerom 
považujeme zverejnenie návštevných kníh inštitúcií riadených politickými 
nominantmi. Vymožiteľnosť práva odporúčame zvýšiť aj pomocou monitorovania času 

                                                             
27 Rozporné výsledky vykazujú aj rôzne merania vplyvu jednotlivých vlád na korupciu.  
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od spáchania trestného činu po odsúdenie, zavedenie verejného registra 
mimopracovných príjmov sudcov. V rámci projektov zameraných na potláčanie korupcie 
odporúčame zamerať sa aj na vysvetlenie rozdielov v rôznych meraniach stavu korupcie, 
prípadne na ich zníženie tak, aby vyhodnocovanie vplyvu kľúčových opatrení na ňu mohlo 
byť presnejšie a spoľahlivejšie. Vzhľadom na výsledky prieskumu PAS 2012, ktoré ukazujú 
na relatívne vysokú vnímanú korupciu a klientelizmus na lokálnej úrovni a vo vzťahu 
k malým a stredným podnikom, odporúčame pozornosť projektov zameraných na 
potláčanie korupcie rozšíriť viac na úroveň samospráv. Predpokladom je harmonizácia 
zverejňovania informácií o samosprávach a ich rozhodnutiach umožňujúca ich 
jednoduché porovnávanie. Alternatívou je zavedenie samosprávneho centrálneho registra 
informácií, ktorý by obsahoval aj informácie o hospodárení obchodných spoločností 
s majetkovými podielmi samospráv, zadaniach a výsledkoch obstarávaní, informácie 
o poslancoch a podobne. Rizikom tejto alternatívy oproti harmonizácii existujúcich 
samosprávnych portálov sú vyššie náklady a riziko predraženia. Potláčaniu korupcie na 
miestnej úrovni by pomohla podpora investigatívnej práce lokálnych médií. Na zlepšenie 
situácie vo fungovaní samospráv a firiem s majetkovou účasťou štátu je pre znižovanie 
korupcie žiaduce inšpirovať sa viac pravidlami platnými pre skladanie účtov politikov, na 
zvyšovanie ich efektívnosti je zasa potrebné využívať princípy platné pre súkromný sektor. 
Odporúčame preto zverejňovanie životopisov, manažérskych zmlúv, osobitne výšky 
platov, odstupného a iných benefitov manažérov firiem s majetkovou účasťou štátu a 
samospráv. Bez zverejnenia by mali byť zmluvy zo zákona neplatné. Výšku benefitov 
odporúčame regulovať podľa plnenia firemných cieľov. Reportovanie ukazovateľov 
výkonnosti týchto firiem odporúčame harmonizovať, alternatívne centralizovať. Správy 
by mali obsahovať aj pravidelne aktualizovanú analýzu efektívnosti udržiavania majetkovej 
účasti štátu, resp. samospráv. Pomerne efektívnou cestou znižovania korupcie 
a klientelizmu skladaním účtov je podľa nášho názoru prepojenie verejných databáz 
umožňujúce komfortné vyhľadávanie komplexných informácií o firmách. Strategický 
kľúčovým krokom je posun dôrazu z pasívneho k aktívnemu prístupu k informáciám. 
Verejná správa síce poskytuje na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám 
pomerne veľké množstvo údajov, na ich reálne využitie je však potrebné ich spracovanie do 
verejnosti prístupnejšej podoby. Už dnes je napríklad možné získať od verejnej správy 
informácie o rôznych aspektoch výkonnosti zdravotníckych a sociálnych zariadení či škôl, 
o hospodárení obcí, či o efektívnosti práce súdov. Ak si má občan urobiť obraz o tom, ako 
dobre funguje „jeho“ nemocnica, súd, škola či obec, je potrebné spracovať údaje do 
užívateľsky priateľskejšej podoby.  

Silným protikorupčným nástrojom je aktivita médií. Pri slabej výkonnosti polície či súdov je 
reputačná sankcia často tým najsilnejším no zároveň pre mnohých aj dostatočne silným 
trestom. Nástup internetu posilnil schopnosť médií rýchlo a komplexne reagovať na nekalé 
praktiky vo verejnej sfére. Novinári sa u nás často dostávajú do úzkych vďaka možnosti 
trestne stíhať autora za ohovárania. V záujme podpory odvahy novinárov navrhujeme 
zrušiť možnosť trestného stíhania za ohováranie a ponechať tak len možnosť žaloby 
v rámci občianskeho konania. Kriminalizácia ohovárania neexistuje ani vo Veľkej Británii, 
USA či na Novom Zélande. Vo väčšine krajín EÚ je však v legislatíve. V poslednom období 
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začalo viacero krajín rušiť možnosť trestného stíhania, vrátane Chorvátska, Estónska a 
Rumunska. 

Do podpory skladania účtov patrí aj garancia, že občan upozorňujúci na nekalé praktiky 
nebude za to šikanovaný, ale naopak vypočutý. Prieskumy Transparency International 
Slovensko opakovane naznačujú nízku ochotu nahlasovať možnú korupciu. Len 5% by 
úplatkárstvo polícii určite nahlásili a ďalších 16% by to asi spravilo.28 Porovnateľné 
prieskumy vo svete ukazujú na aspoň 50% ochotu korupciu nahlásiť.29 Slovenská legislatíva 
dáva nahlasovateľom len formálnu ochranu.30 Odporúčame zaviesť aj na Slovensku 
špecifickú právnu úpravu ochranu tzv. whistleblowerov. Tá by mala umožniť najmä 
právnu ochranu pre šikanovaním či prepustením z pracoviska. Za zváženie stojí aj zvýšenie 
motivácie nahlasovateľov (resp. právnikov, ktorí by za nimi stáli) zavedením odmeny, ktorá 
by bola odvodená od ušetrených peňazí pre štát, podobne ako to funguje v USA.31 Právna 
ochrana nahlasovateľov viedla v ostatných rokoch k odhaleniu veľkých daňových únikov, 
dodávok závadných liekov, či pyramídových schém v investičných fondoch. 

K dôležitým zisteniam prieskumu PAS z roku 2012 patrí identifikácia rozdielov medzi 
názormi všetkých respondentov prieskumu a názormi „insiderov“ (Graf 12) , teda tých, ktorí 
majú priamu obchodnú skúsenosť so skúmanými inštitúciami. "Insideri" vnímali korupciu 
na nižšej úrovni vo všetkých oblastiach. Hoci nie je možné vylúčiť, že „insideri“ mali obavy 
vyjadriť svoj názor (v anonymnom prieskume), nie je to ani veľmi pravdepodobné. Pri 
bližšom pohľade na rozdiely v názoroch oboch skupín je vidno, že nepotvrdzujú hypotézu 
o obavách „insiderov“. Niet vážneho dôvodu, prečo by mali mať väčšiu obavu respondenti 
spolupracujúci s Fondom národného majetku (veľký rozdiel medzi priemerom a „insidermi“ 
vo vnímaní korupcie) než tí, ktorí spolupracujú so Sociálnou poisťovňou, Políciou, alebo 
ministerstvami (relatívne nízke rozdiely vo vnímaní korupcie). Predpokladáme preto vyššie 
riziko korupcie v sektoroch, v ktorých ho ako vysoké vnímajú obe skupiny.  

  

                                                             
28 Percepcia korupcie na Slovensku, prieskum pre Transparency International Slovensko, Focus, január 2012, 
http://www.transparency.sk/wp-content/uploads/2010/01/FOCUS_Sprava-pre-TIS_jan2012.pdf 

29 Global Corruption Barometer 2010/11, Transparency International, http://gcb.transparency.org/gcb201011/ 

30 Nechala P., Právna ochrana whistleblowerov na Slovensku, Transparency International Slovensko, 2009 

31 Pozri tzv. Lincolnov zákon, False Claims Act, zavedený ešte v roku 1863 ako opatrenie proti podvodom dodávateľov 
zbraní pri občianskej vojne 
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Graf 12: Myslíte si, že udeľovanie zákaziek je vo vymenovaných inštitúciách 

ovplyvňované korupciou alebo klientelizmom? (odpovede škále od 0=nikdy do 4=veľmi 

často, všetci respondenti a insideri, t.j. tí, ktorí so subjektmi reálne obchodujú) 

 
Zdroj: Prieskum PAS 

Na nižší skutočný počet prípadov korupcie oproti predpokladom respondentov v prieskume 
upozornila v prípade Slovenska už štúdia PWC (Graf 13)32. Podobný rozdiel identifikovala aj 
celosvetová štúdia (Graf 14)33.  
  

                                                             
32 The Global Economic Crime Survey Slovakia, Cybercrime in Spotlight, PWC, 2011 

33 Global Economic Crime Survey, PWC, 2011 
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Graf 13: Na Slovensku bol v roku 2011 prekvapujúci rozdiel medzi vnímaním typov 

ekonomických podvodov a realitou (podceňovaná majetková sprenevera a počítačová 

kriminalita, preceňovaná korupcia a úplatkárstvo) 

 
Zdroj: The Global Economic Crime Survey Slovakia, Cybercrime in Spotlight, PWC, 2011 

Graf 14: Aj celosvetovo prekvapuje veľký rozdiel medzi predpokladaným (vyšším) 

a skutočným počtom prípadov úplatkárstva a korupcie v roku 2011 

 
Zdroj: Global Economic Crime Survey, PWC, 2011 

Rebríček Svetového ekonomického fóra v klientelizme radí Slovensko na siedme miesto od 
konca, za krajinami ako Rusko, Bangladéš či Keňa. V kvalite verejných služieb sme desiaty od 
konca, za Mali či Vietnamom.34 Rebríček pritom vychádza z prieskumu názorov medzi 
manažérmi slovenských firiem. Zjavný je teda nadmerný pesimizmus, respektívne voči iným 
krajinám nereálne požiadavky na fungovanie politiky či úradníkov. Výsledky rebríčka 
Svetového ekonomického fóra navyše tvoria časť Indexu vnímania korupcie od 
Transparency International, najznámejšieho rebríčka korupcie krajín.  

                                                             
34 Global Competitiveness Report 2012-2013, Klaus Schwab, World Economic Forum 
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Ak by boli v budúcnosti tieto zistenia potvrdené ďalšími prieskumami a analýzami, posilnil 
by sa názor, že korupcia môže byť dnes v skutočnosti o niečo nižšia, než je jej vnímaná 
úroveň. Tlak na jej znižovanie by sme však aj v prípade takejto korekcie považovali za 
efektívnu spoločenskú investíciu. Korekcia by mala význam z hľadiska vyhodnotenia 
výsledkov mnohoročných snáh o potláčanie korupcie a klientelizmu s dopadom na prípravu 
ďalších krokov a to s možným presahom do prípravy riešení iných spoločenských 
problémov.  

Falošne vysoké vnímanie korupcie oslabujú ochotu zapojiť do boja s ňou. Výsledky 
predminuloročného prieskumu Eurobarometra poukazujú na „zmierenie sa“ našej 
verejnosti s prítomnosťou korupcie. Na Slovensku akceptuje korupciu ako súčasť 
každodenného života 35% respondentov. V Európskej únii je to pritom v priemere len 19%. 
Odporúčame preto podporovať vznik učebných pomôcok, ktoré by umožňovali školám 
zapracovať do vzdelávania aj cieľ znižovania akceptácie korupcie.  

ODPORÚČANIA NA POSILNENIE SKLADANIA ÚČTOV 

• Vytvoriť verejný register politických nominácií vo verejnej správe s cieľom prepojiť 
riadiace úspechy či neúspechy priamo s politickými stranami. 

• Zverejňovať životopisy a manažérske zmluvy, vrátane odmien a iných benefitov, 
manažérov firiem s majetkovou účasťou štátu a samospráv. Bez zverejnenia by mali byť 
zmluvy zo zákona neplatné. Výšku benefitov regulovať podľa plnenia firemných cieľov 
a harmonizovať reportovanie ukazovateľov výkonnosti týchto firiem. 

• Sprehľadniť agendu stretnutí politických nominantov vo verejných funkciách 
s reprezentantmi záujmových skupín. V prvom kroku zaviesť a zverejniť elektronické 
návštevné knihy inštitúcií riadených politickými nominantmi. 

• Podporiť nahlasovateľov nekalých praktík zákonom s dôrazom na ich právnu ochranu. 

• Zrušiť možnosť trestného stíhania za ohováranie a ponechať tak len možnosť žaloby v 
rámci občianskeho konania. 

• Prepojiť verejné databázy s cieľom umožniť komfortné vyhľadávanie komplexných 
informácií o firmách. 

• Podporiť zvýšenie vymožiteľnosti práva pomocou monitorovania času od spáchania 
trestného činu po odsúdenie a zavedením verejného registra mimopracovných príjmov 
sudcov.  

• Podporovať vznik učebných pomôcok, ktoré by umožňovali školám zapracovať do 
vzdelávania aj cieľ znižovania akceptácie korupcie. 

• Harmonizovať zverejňovanie informácií o samosprávach a ich rozhodnutiach s cieľom 
umožniť ich jednoduché porovnávanie. 

• Posúvať dôraz z pasívneho k aktívnemu prístupu k informáciám (t.j. od vyžadovania 
informácií cez zákon o slobodnom prístupe k informáciám k ich automatickému 
zverejňovaniu verejnou správou). 
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LOBING A NÁSTROJE JEHO REGULÁCIE 

ČO JE LOBING? 

Na prvý pohľad sa môže zdať, že v súčasnosti je lobing aktivitou, ktorá dáva možnosť tak 
výrazne zasahovať do politických rozhodnutí, že by mala byť regulovaná. Faktom však 
zostáva, že formálnu reguláciu lobingu doteraz zaviedlo iba niekoľko moderných 
demokracií. Najrozšírenejšou definíciou lobingu je snaha ovplyvniť výsledok politických 
procesov a rozhodnutí v prospech súkromného záujmu. Súkromný záujem môžeme 
vidieť v niekoľkých oblastiach: ekonomické záujmy (spoločnosti a korporácie), 
profesionálne záujmy (napr. odbory, komory) a záujmy (občianskej) spoločnosti (napr. 
environmentálne skupiny). Tieto oblasti však nie sú jedinými. Lobing je teda nástroj vplyvu 
súkromného sektora na verejné inštitúcie (Pavlovič, Slováková, & Lipková, 2007). 

Je na mieste pýtať sa, prečo sú vôbec snahy lobistov o ovplyvňovanie politických rozhodnutí 
akceptovateľné. Odpoveďou by mohol byť fakt, že jednotlivé špecifické odvetvia a záujmy, 
ktoré sa snažia ovplyvňovať politické rozhodnutia, pracujú v oblastiach, v ktorých sa politici 
potrebujú zorientovať. Lobisti teda často ako protihodnotu ponúkajú politikom cennú 
spätnú väzbu a dôležité informácie o jednotlivých oblastiach. 

„Inštitúcie verejného sektora, či už ide o štátnu správu, územnú samosprávu alebo 
verejnoprávne inštitúcie, sú nútené pri plnení svojich úloh spolupracovať s neštátnymi 
aktérmi. Nejde napríklad len o presun aktivít štátu v oblasti sociálnej politiky na 
mimovládne organizácie a dobrovoľnícke združenia alebo o outsourcing iných 
administratívno-technických činností na súkromný sektor. Inštitúcie verejného sektora 
sú nútené spolupracovať so súkromným sektorom, pretože ten často disponuje 
potrebnými informáciami a neporovnateľne väčšími zdrojmi (finančnými aj ľudskými)“ 
(Pavlovič, Slováková, & Lipková, 2007). 

V tejto práci budeme analyzovať reguláciu lobingu v krajinách Severnej Ameriky, Európy 
a Ázie. Bližšie sa pozrieme najmä na skutočnosti, či v krajinách vôbec existuje právna 
úprava lobingu a aká je reálne zaužívaná prax, na povinnosť registrácie lobistov, na 
spôsoby, ktorými sa lobisti môžu kontaktovať s verejnými činiteľmi, čo všetko musia 
o sebe nahlásiť a zverejniť, aký je systém kontroly lobingu a aké sú reálne dopady 
regulácie. 

 

EXISTENCIA LEGISLATÍVY 

Podstatnou myšlienkou stojacou za reguláciou lobingu je, že systém stanoví pravidlá, 
ktorými sa lobisti musia riadiť, keď chcú ovplyvňovať a kontaktovať verejných činiteľov. 
Nie je to teda otázkou dobrovoľného podriadenia sa týmto pravidlám. Reguláciou sa 
rozumejú kodifikované formálne pravidlá schválené parlamentom (vládou), ktoré je 
možné vymáhať a musia byť rešpektované. Nepodriadenie sa týmto pravidlám má za 
následok penalizáciu, udelenie pokuty alebo väzbu (Chari, 2011). 
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Ako už bolo spomenuté, iba málo krajín má formálne pravidlá lobingu ošetrené zákonom. V 
prieskume Dr. Raja Chari v roku 2008 až 37 zo 49 hodnotených krajín nemalo v tejto oblasti 
žiadne zákony. V krajinách, ktoré majú lobing formálne regulovaný, sa rozsah úpravy značne 
líši. Niektoré štáty majú legislatívu, ktorá lobing upravuje, veľmi podrobnú, stanovujúcu kto 
je lobista, akým spôsobom a za akých podmienok môže vykonávať svoju činnosť a ako musí 
príslušné orgány a verejnosť informovať o tejto činnosti. Iné štáty zase stanovujú iba kódexy 
správania lobistov či povinnosť registrácie.  

Zákon, ktorý by lobing explicitne upravoval môžeme nájsť v Spojených štátoch, Kanade, 
Poľsku, Slovinsku a Maďarsku. Rozsah legislatívy v týchto štátoch je rôzny, no väčšina z 
nich zavádza povinné registre lobistov alebo záujmových skupín a etické kódexy. V 
Maďarsku bol zákon o lobingu v roku 2011 upravený a povinnú registráciu a zverejňovanie 
mien lobistov a záujmových skupín do značnej miery obmedzil. Registre a záznamy  sa od 
roku 2011 neaktualizujú a zverejňovanie podľa predošlej rozsiahlejšej legislatívnej úpravy 
bude dostupné iba do januára 2014. Nový zákon definuje lobistov a záujmové skupiny 
v Maďarsku skôr v rovine sociálnych partnerov, ktorí môžu (či už po prizvaní alebo z 
vlastnej iniciatívy) prispievať do prípravy legislatívy (Act CXXXI of 2010 On Public 
Participation in Developing Legislation). 

Niektoré štáty, hoci nemajú zákon týkajúci sa výlučne lobingu, majú úpravu kontaktu 
verejných činiteľov s lobistami vymedzenú v iných zákonoch, alebo majú zaužívané isté 
postupy, akými prebieha kontakt so zástupcami záujmových skupín. Napríklad v Dánsku 
(neexistujú žiadne osobitné pravidlá alebo registre) zástupcovia týchto skupín môžu 
predstupovať pred stále komisie parlamentu a mená účastníkov sú následne zaznamenané a 
zverejnené vo verejne dostupných archívoch. Vo Francúzsku je prístup lobistov a zástupcov 
záujmových skupín upravený v niekoľkých článkoch rokovacieho poriadku – jednotlivo pre 
Národné zhromaždenie a Senát. Tieto články vymedzujú povolenia a podmienky, za akých je 
možné predstúpiť pred zhromaždenie/senát. V rokovacom poriadku je upravený prístup 
záujmových skupín napríklad aj v Európskom parlamente alebo v Spolkovom sneme v 
Nemecku. V Írsku "kódex správania ministrov a vysokých štátnych úradníkov takisto 
zahŕňa ustanovenie o správaní sa v styku s lobistami" (Pavlovič, Slováková, & Lipková, 
2007). 

Vo Veľkej Británii rozhodli zverejňovať nie registre lobistov, ale stretnutia 
samotných poslancov s potenciálnymi zástupcami organizácií, ktoré mali záujem na 
ovplyvňovaní politických výsledkov. Existujú však registre záujmových skupín, ktoré sa 
nachádzajú v Dolnej snemovni. "Poslanci musia zverejniť mená klientov alebo poradenských 
firiem, s ktorými majú osobné prepojenie, ako aj všetky vonkajšie príjmy za činnosť, ktorú 
vykonávajú ako členovia parlamentu. Poslanci môžu sponzorovať stretnutia záujmových 
skupín v parlamente" (Pavlovič, Slováková, & Lipková, 2007). Vo Veľkej Británii sa však 
v roku 2012 začali podnikať kroky k zavedeniu registra lobistov obhajujúcich záujmy tretích 
strán.  
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ZHRNUTIE 

Z vyššie spomenutých legislatívnych úprav platných v krajinách, kde je lobing formálne 
upravený, môžeme teda identifikovať dva prístupy k regulácii lobingu. Prvým modelom je 
model sprístupnenia informácií verejným sektorom, ktorý je regulovaný najčastejšie 
zákonmi upravujúcimi prístup k informáciám. V rámci tohto modelu sa sprístupňujú najmä 
informácie o stretnutiach verejných činiteľov (napr. s kým sa stretávajú, ich program, kniha 
návštev verejných inštitúcií a pod.) Jeho hlavnou nevýhodou je to, že mnohé stretnutia 
sa konajú mimo pôdy verejných inštitúcií, teda o nich nemusí byť záznam. Druhým 
modelom je takzvaný registračný model, ktorý „je založený na stanovení pravidiel, kto, 
kedy a za akých okolností môže lobistické aktivity uskutočňovať (Sičáková-Beblavá & 
Beblavý, s. 32). V tomto modeli sa zavádzajú registre, v ktorých sa zaznamenávajú rôzne 
údaje o lobistoch vrátane príjmov a výdavkov na lobing a cieľov lobistických aktivít 
(Sičáková-Beblavá & Beblavý, s. 33).  

 

 

 

 

ODKAZ NA PLNÉ ZNENIE ANALÝZY O LOBINGU 

Plné znenie analýzy Lobing a nástroje jeho regulácie je k dispozícii na stiahnutie v elektronickej 
forme na www.alianciapas.sk/dokumenty/Lobing_a_nastroje_jeho_regulacie.pdf  

 

 

 

ODKAZ NA KOMPLETNÉ VÝSLEDKY PRIESKUMU O KORUPCII 
V PODNIKATEĽSKOM PROSTREDÍ 

Kompletné výsledky Prieskumu o korupcii v podnikateľskom prostredí sú k dispozícii na 
stiahnutie na www.alianciapas.sk/dokumenty/Vysledky_prieskumu_o_korupcii.pdf  

  



34 

 

CITOVANÉ DIELA 

Afonso, A.; Schuknecht, L.; Tanzi, V.: Public sector efficiency, Evidence for new EU member states 
and emerging markets, Working paper 581, European Central Bank, 2006 

Commission steps up efforts to forge a comprehensive anti-corruption policy at EU level, EC 
Memo, June 2011 

Chari, R. (2011, apríl 21). A Global Comparison of Lobbying Laws and Assessing the Impact of 

Regulation. Retrieved from 
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CEQQFj
AF&url=http%3A%2F%2Fwww.respektinstitut.cz%2Fwp-
content%2Fuploads%2Fv_2_Praga_Thursday_Morning_April_20.pdf&ei=wNxiUN3xIMeg
4gS3kICwAg&usg=AFQjCNHFoUF26mZD48QxOCrTeynyCjhLsQ&sig2=j9mEuropean 
judicial systems, Efficiency and quality of justice, CEPEJ (European Commission for the 
Efficiency of Justice), Council of Europe, 2012 

Global Competitiveness Report 2012-2013, Klaus Schwab, World Economic Forum 

Global Corruption Barometer 2010/11, Transparency International, 
http://gcb.transparency.org/gcb201011/ 

Global Economic Crime Survey, PWC, 2011 

Grigoli, F.: Public Expenditure in the Slovak Republic: Composition and Technical Efficiency, 
International Monetary Fund, 2012 

http://alianciapas.sk/category/clanky/korupcia/ (prieskum na vzorke 425 anonymných 
podnikateľov v auguste a septembri 2012) 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-135_sk.htm 

http://www.transparency.sk/sk/vystupy/rebricky/  

http://www.transparency.sk/wp-content/uploads/2010/01/FOCUS_Sprava-pre-
TIS_jan2012.pdf  

http://www.transparency.sk/wp-content/uploads/2010/01/FOCUS_Sprava-pre-
TIS_jan2012.pdf  

Klitgaard, R. E. (1991). Controling Corruption. University of California Press. 

Kurian, M.: Dohľadový orgán ako spôsob riešenia kontroly financií v politike na Slovensku, TIS, 
2012 

Mauro, P. (Február 1997). Why Worry About Corruption? Economic Issues, International 
Monetary Fund. 

Nechala P., Právna ochrana whistleblowerov na Slovensku, Transparency International 
Slovensko, 2009 

Otvorená samospráva 2012: TOP 5 riešení, TIS, 2012 

Pavlovič, B., Slováková, V., & Lipková, D. (2007). Lobing v Európskej únii. (B. Pavlovič, Ed.) 
Bratislava: Ministerstvo zahraničných vecí. 



35 

 

Percepcia korupcie na Slovensku, prieskum pre Transparency International Slovensko, Focus, 
január 2012, http://www.transparency.sk/wp-
content/uploads/2010/01/FOCUS_Sprava-pre-TIS_jan2012.pdf 

Sičáková-Beblavá, E., & Beblavý, M. (n.d.). Záujmy, ich presadzovanie a korupcia vo verejnej 

politike. ADIN, s.r.o. 

Šípoš, G.; Riapošová, Ľ.; Nechala, P.: Slovenské štátne firmy: Netransparentné a spolitizované. 
TIS, júl 2012 

Šípoš, G.; Sičáková-Beblavá, E.; Kurian, M.; Jacko, T.: Protikorupčné minimum 2012, Hodnotenia, 
odporúčania a stav korupcie na Slovensku, TIS, 2012 

The Global Economic Crime Survey Slovakia, Cybercrime in Spotlight, PWC, 2011 

Žitňanský, R., & Salner, A. (2008). Privatizácia bánk ako protikorupčný nástroj. In E. Sičáková - 
Beblavá, & M. Beblavý, Jedenásť statočných: prípadové štúdie protikorupčných nástrojov 
na Slovensku. Transparency International Slovensko a Ústav verejnej politiky FSEV UK v 
Bratislave. 

 


	korupcia v03 - FINAL.psd
	01 Opatrenia na obmedzenie korupcie v podnikateľskom prostredí_FINAL - bez prazdnej strany



