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SPRÁVA O ČINNOSTI TRANSPARENCY INTERNATIONAL 
SLOVENSKO V ROKU 2006

Transparency International Slovensko (TIS) je nezisková, nestranícka mimovládna organizácia so 
sídlom v Bratislave. Je národnou pobočkou celosvetovej mimovládnej organizácie Transparency 
International a na Slovensku pôsobí od roku 1998. TIS sa venuje predovšetkým otázkam 
spojeným s korupciou vo verejnom sektore Slovenska, a to na centrálnej úrovni, ako aj na úrovni 
decentralizovanej správy vecí verejných. Medzi hlavné ciele TIS patrí podpora a presadzovanie 
takých hodnôt v slovenskom verejnom sektore, akými sú transparentnosť, zodpovednosť, dôvera 
a integrita, ktoré významným spôsobom pomáhajú znižovať korupciu.
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I. AKTIVITY TRANSPARENCY INTERNATIONAL SLOVENSKO V ROKU 2006

Pri spätnom pohľade na rok 2006 možno konštatovať, že v tomto roku TIS pokračovala v úspešnom 
rozvíjaní aktivít zameraných na boj proti fenoménu korupcie vo viacerých smeroch. Táto činnosť 
vychádzala z presvedčenia, že znižovať korupciu znamená urobiť systémové zmeny v oblasti 
prevencie a represie a zároveň zvyšovať citlivosť verejnosti na túto oblasť.

Aktivity, ktoré mali zvýšiť vnímavosť občanov na korupciu, sa zamerali na vzdelávanie študentov 
stredných škôl a univerzít, na protikorupčné tréningy zamestnancov štátnej správy a samosprávy. 
Médiá ako protikorupčný hráč sú pri boji s korupciou významným spojencom. Z tohto dôvodu 
sme zorganizovali viaceré tlačové besedy, vydali niekoľko tlačových správ, v ktorých sme zaujali 
stanovisko k mnohým otázkam spojeným s korupciou a s konfliktom záujmov a takisto sme 
poskytli množstvo vyjadrení pre médiá, zároveň s publikovaním viacerých autorských článkov.
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Bilancujúc rok 2006, by TIS rada poďakovala donorom, ktorí podporili jej aktivity, a takisto 
členom Aliancie za transparentnosť a boj proti korupcii, externým spolupracovníkom TIS za ich 
doterajšiu spoluprácu a médiám, ktoré napomáhali vytvárať protikorupčné povedomie. 

Viac informácií o aktivitách TIS poskytujeme na nasledujúcich stranách. 

1. Transparentnosť eurofondov

Transparentnosť v procese využívania štrukturálnych 
fondov je jednou zo základných podmienok efektívneho, 
racionálneho a účelného využívania zdrojov EÚ. Preto 
sa uvedenej problematike TIS venuje rôznymi formami. 
V roku 2006 TIS uskutočnila viaceré aktivity, ktoré bližšie 
uvádzame v nasledujúcom texte. 

TIS vypracovala  analýzu procesov riadenia štrukturálnych 
fondov EÚ v Slovenskej republike s cieľom identifikovať 
oblasti, kde existujú najväčšie riziká zneužitia eurofondov. TIS 
tiež pripravila súbor odporúčaní zameraných na zlepšenie 
transparentnosti čerpania eurofondov. Analýzu súčasného 
stavu, ako aj odporúčania na zvýšenie transparentnosti 
vydala TIS v publikácii Štrukturálne fondy EÚ na Slovensku 
a možnosti ich transparentnejšieho využívania. 

24. februára 2006 TIS uskutočnila tréning, na ktorom sa zúčastnili predovšetkým predstavitelia 
novinárskej obce. Cieľom seminára bolo prezentovať novinárom oblasť štrukturálnych fondov 
ako tému, ktorej treba venovať zvýšenú pozornosť vzhľadom na skutočnosť a prezentovať 
oblasti, ktoré sú z hľadiska transparentnosti najproblémovejšie. V rámci seminára vystúpili 
experti na problematiku štrukturálnych fondov (Juraj Zamkovský: Priatelia Zeme – CEPA), 
prístupu k informáciám (Vladimír Pirošík: advokát, externý spolupracovník TIS), konfliktu 
záujmov (Pavel Nechala: advokát, externý spolupracovník TIS). Okrem nich vystúpila aj Jarmila 
Tomšová (bývalá riaditeľka odboru ESF na MPSVR SR), Vladimír Benč (analytik Slovenskej 
spoločnosti pre zahraničnú politiku) a iní. Súčasťou tréningu bola aj prezentácia uvedenej 
publikácie TIS.

Ďalej TIS usporiadala 
seminár pod názvom 
Prejeme alebo 
využijeme eurofondy?. 
Na seminári sa 
zúčastnili predovšetkým 
zástupcovia verejných 
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inštitúcií, ktorí sa podieľajú na procese programovania eurofondov. Seminár sa uskutočnil 27. 
apríla 2006 v Hoteli Carlton. Výstupom z tohto seminára bol zborník s rovnakým názvom. 

TIS vydala letáky pod názvom Kam sa obrátiť v prípade podozrenia zo zneužívania 
prostriedkov zo štrukturálnych fondov a Protikorupčné nástroje pri nakladaní s eurofondmi v SR 
za účelom zvyšovania všeobecnej informovanosti o sledovaných cieľoch a možnostiach pomoci 
poskytovanej zo štrukturálnych fondov. Sú dostupné aj na webovej stránke TIS. 

V spolupráci so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku TIS zorganizovala okrúhly 
stôl s pánom Gérardom Legrisom, zástupcom Generálneho sekretariátu Európskej komisie. 
Cieľom stretnutia bolo predstaviť Európsku iniciatívu za transparentnosť. Uvedená aktivita sa 
uskutočnila v auguste 2006.

TIS ďakuje Európskej komisii za podporu pri uskutočňovaní aktivít v rámci tohto programu.

2. Transparentná samospráva

Decentralizácia verejnej moci, presun kompetencií, právomocí a verejných zdrojov na miestne 
a regionálne samosprávy priniesol mnoho pozitív, znamená však aj nárast vnímanej korupcie 
na tejto úrovni správy vecí verejných. Preto sa TIS už niekoľko rokov venuje tejto problematike. 
V roku 2006 TIS v  rámci svojho samosprávneho programu uskutočnila tieto aktivity. 

V januári, v marci a v máji TIS usporiadala tri vzdelávacie semináre v Žiline, Banskej Bystrici 
a Košiciach pod názvom Protikorupční reformátori, na ktorých bolo vyškolených približne 40 
účastníkov. 

Okrem toho v roku 2006 TIS usporiadala 
ďalšie tri semináre na Skalke. 
Všetky nadväzovali na semináre 
z predchadzajúcich dvoch rokov. Prvým 
bol intenzívny víkendový seminár Župná 
Skalka 2006 v marci tohto roka, na ktorom 
sa zúčastnili predovšetkým zástupcovia 
lokálnych médií, ale aj občianski aktivisti. 
Seminár nadviazal na podobné semináre, 
ktoré usporiadala TIS s tým rozdielom, že 
tento sa primárne venoval problematike 
vyšších územných celkov. Druhým bol júlový víkendový seminár Watchdogerská Skalka III 
v horskom hoteli Skalka pri Kremnici. Na seminári sa tak ako aj v minulých ročníkoch zúčastnili 
hlavne občianski aktivisti venujúci sa kontrole samospráv. Hlavným hosťom bol Prof. Dieter 
Biallas z nemeckého Hamburgu, exviceprimátor tohto mesta, v súčasnosti pôsobiaci ako expert 
nemeckej pobočky Transparency International na samosprávu. Tretia „Skalka“ sa uskutočnila 

Prof. Dieter Biallas.
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v októbri – išlo o víkendový seminár Protikorupční lídri II, ktorý nadviazal na júnový seminár 
Protikorupční lídri po tematickej aj účastníckej stránke. Na týchto seminároch bolo vyškolených 
približne 80 účastníkov. 

TIS zároveň pripravila zborník s názvom Verejná kontrola samosprávy. Ide o vybrané texty 
zo seminárov uskutočnených na Skalke, ktoré sa venovali rozvoju watchdogerských aktivít 
TIS. Zborník mapuje celkovo štyri podujatia seminárov zo Skalky. Počas nich odznelo mnoho 
kvalitných príspevkov, ktoré sa nachádzajú v zborníku. Okrem nich zborník obsahuje niekoľko 
pohľadov na občiansku kontrolu samosprávy. Zborník môže slúžiť ako manuál pre občianskeho 
aktivistu.

Samosprávny program TIS bol v roku 2006 financovaný Nadáciou otvorenej spoločnosti 
a zastúpením Nadácie Friedricha Eberta na Slovensku. 

3. Verejné firmy a korupcia

TIS sa v rámci programu verejné firmy a korupcia venovala viacerým aspektom, medzi ktoré 
patrí problematika poskytovania verejných služieb, benchmarkingu, ale tiež otázky verejno-
súkromných partnerstiev. V roku 2006 TIS uskutočnila v rámci tohto programu nasledujúce 
aktivity.

Vo februári usporiadala TIS workshop pod názvom 
Rôznorodosť pri poskytovaní služieb územnou samosprávou 
vs. transparentnosť, ktorý sa venoval problematike 
poskytovania služieb územnou samosprávou. Svoje príspevky 
prezentovalo 7 reprezentantov verejných inštitúcií a odbornej 
verejnosti. Vo svojich príspevkoch odprezentovali rôzne uhly 
pohľadov na zabezpečovanie týchto služieb. Zastúpenie 
medzi prezentujúcimi mal Štatistický úrad SR, Úrad pre 
verejné obstarávanie, TIS, česká pobočka Transparency 
International, ako aj zástupcovia z Masarykovej univerzity 
a Vysokej školy ekonomickej z Českej republiky a z Univerzity 
Mateja Bela v Banskej Bystrici. Na tento workshop nadviazali 
ďalšie dva, ktoré sa uskutočnili v októbri a decembri.

Ústav verejnej politiky – patriaci pod Fakultu sociálnych a ekonomických vied Univerzity 
Komenského v Bratislave – v spolupráci s TIS a SGI zorganizoval medzinárodnú konferenciu 
pod názvom Kvalita riadenia v novom európskom administratívnom priestore. Prvý panel 
na konferencii zostavila TIS. Názov panelu znel Reformy pri poskytovaní verejných služieb 
a ich dôsledky. Medzi spíkrami boli hlavne zástupcovi univerzít a ich príspevky sa venovali  
verejno-súkromným partnerstvám, benchmarkingu a iným aspektom poskytovania verejných 
služieb. Výstupom z tejto konferencie bol zborník s rovnakým názvom.

Kvalita riadenia 

v novom európskom

administratívnom priestore 

Institute 
of Public 
Policy

Vydané s podporou 

Holandského veľvyslanectva 

na Slovensku

Ľudmila Malíková

Katarína Staroňová

Emília Sičáková-Beblavá 

editorky

Ústav verejnej politiky Fakulty sociálnych a ekonomických vied
Univerzity Komenského v Bratislave
a
Transparency International Slovensko
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TIS v spolupráci s Janom Pavlom z Vysokej školy 
ekonomickej v Prahe pripravila benchmarkingovú 
štúdiu zameranú na transparentosť a efektívnosť 
zabezpečovania služieb v roku 2005. Zároveň 
benchmarking pre TIS uskutočnila Eva Balážová 
(prezidentka Asociácie komunálnych ekonómov). Táto 
štúdia vyšla v novembri pod názvom  Benchmarking 
služieb miestnej samosprávy na Slovensku.

V roku 2006 TIS pripravila register mestských firiem, ktorý 
je na stránke www.transparency.sk. Tento register obsahuje 
zoznam obchodných spoločností založených slovenskými 
obcami so štatútom mesta a spoločností, v ktorých majú 
tieto obce podiel na základnom imaní. 

Na webovej stránke TIS bola zároveň vytvorená osobitná časť venujúca sa verejno-súkromným 
partnerstvám. Okrem rôznych definícií verejno-súkromných partnerstiev na tejto adrese www.
transparency.sk/PPP/ sa dajú získať aktuálne informácie, články, dokumenty, projekty na 
Slovensku, ale aj monitoring tlače z oblasti verejno-súkromných partnerstiev.

V decembri 2006 TIS vydala publikáciu Inštitucionálne 
dilemy pri poskytovaní verejných služieb, ktorej editormi 
sú Emília Sičáková-Beblavá a Miroslav Beblavý. 
Hlavnou témou publikácie je výklad podmienok a modalít 
zabezpečovania verejných služieb, ktoré môžu uľahčiť 
rozhodovanie zadávateľa o vhodnom spôsobe a forme.

V spolupráci s Jiřím Vlachom a Jurajom Nemcom TIS 
pripravila štúdiu o povinnostiach verejných firiem vo vzťahu 
k problematike verejného obstarávania.
Aktivity TIS súvisiace s projektmi zameranými na problematiku 
verejných firiem boli v roku 2006 financované Open Society 
Institute a Veľvyslanectvom Holandského kráľovstva. 

4. Protikorupčná podnikateľská charta

TIS v roku 2006 pokračovala v aktivitách súvisiacich s projektom zameraným na podnikateľské 
prostredie. V roku 2006 TIS uskutočnila viaceré aktivity, ktoré bližšie uvádzame v ďalšom texte.

V júni 2006 TIS vydala publikáciu Protikorupčný manuál podnikateľa, ktorá sa venuje prezentácii 
prieskumov verejnej mienky, zameraných na vzťah podnikania a korupcie, a pokúša sa priniesť 
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čo najviac praktických pomôcok na zavádzanie protikorupčných opatrení v podnikaní. Cieľom 
publikácie je poskytnúť informácie a návody pre podnikateľov, ktoré môžu prispieť k obmedzeniu 
korupcie v ich firme, ale aj v celej spoločnosti.

23. júna 2006 usporiadala 
TIS v hoteli Danube 
v Bratislave seminár Etický 
kódex a protikorupčné 
opatrenia v podnikaní, 
ktorý otvorila britská 
veľvyslankyňa Judith Anne 
MacGregor. Súčasťou 
seminára bolo predstavenie 
publikácie Protikorupčný manuál podnikateľa.

Nielen v Bratislave, ale aj na východe Slovenska usporiadala TIS podobné stretnutie, a to 26. 
septembra  v hoteli Senátor v Prešove, kde podnikatelia a zástupcovia TIS diskutovali na tému 
Etický kódex a protikorupčné opatrenia v podnikaní. 

Zástupcovia TIS P. Nechala a P. Filin sa zúčastnili na konferencii Spoločenská zodpovednosť 
firiem, ktorá sa uskutočnila v Bratislave (26. apríl 2006). Zároveň P. Nechala prednášal 
na konferencii usporiadanej Ekonomickou univerzitou v Bratislave. Vystúpil s príspevkom 
Podnikateľské prostredie a etika podnikania a v máji 2006 sa aktívne zúčastnil na konferencii 
Small and Medium Bussines against Corruption, ktorá sa uskutočnila v Sofii.  

Viac informácií o aktivitách TIS zameraných na podnikateľské prostredie je možné nájsť na 
stránke www.charta.sk.

TIS ďakuje Britskej ambasáde za podporu aktivít súvisiacich s týmto programom.

5. Protikorupčné vzdelávanie

V rámci programu protikorupčné vzdelávanie sa TIS zameriava na rôzne cieľové skupiny. 
Medzi ne patria študenti stredných a vysokých škôl a predstavitelia verejného sektora nielen na 
Slovensku, ale aj v zahraničí. V roku 2006 TIS uskutočnila viaceré aktivity.

V prvej polovici roku 2006 sa uskutočnili dva pobyty zástupcov Srbska na Slovensku. 
Prvá misia predstaviteľov vládnych a mimovládnych organizácií zo Srbska a Čiernej hory 
na Slovensko sa uskutočnila 27. marca – 1. apríla 2006. Zástupcovia Srbska a Čiernej hory 
diskutovali počas nej o boji proti korupcii so zástupcami slovenských verejných a mimovládnych 
inštitúcií. Druhá misia sa uskutočnila 25. júna – 1. júla 2006. Tento študijný pobyt bol zameraný 
najmä na predstavenie protikorupčných vzdelávacích programov na Slovensku.  

Judith Anne MacGregor, britská veľvyslankyňa na Slovensku.
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Počas leta 2006 mala TIS 2 stážistov – Mareka Hlaváča z univerzity v Princetone a Andreu 
Takáčovú z Prešovskej univerzity. 

Emília Sičáková-Beblavá vedie predmety zamerané na otázky korupcie na FSEV Univerzity 
Komenského v Bratislave. 

TIS pripravila kapitolu do Manuálu tvorby verejnej politiky pre samosprávy, ktorá sa bude 
používať aj na vzdelávacie aktivity. 

TIS ďakuje Nadácii pre podporu občianskych aktivít za podporu aktivít v rámci programu 
protikorupčné vzdelávanie. Aktivity v tejto oblasti sa uskutočňovali aj vďaka 2%.  

6. Vláda a protikorupcia

V rámci programu Vláda a protikorupcia sa TIS zameriava na formuláciu protikorupčných 
opatrení a na ich presadzovanie do praxe. Pri presadzovaní navrhovaných opatrení sa TIS snaží 
spolupracovať s predstaviteľmi Protimonopolného úradu SR, Najvyššieho kontrolného úradu 
SR, Úradu pre verejné obstarávanie, s vládou SR, Národnou radou SR, ako aj s predstaviteľmi 
relevantných politických strán.

V prvej polovici roka 2006 TIS pripravila analýzu predvolebných programov, ktoré politické 
strany pripravili pred parlamentnými voľbami v júni 2006, z hľadiska boja proti korupcii,. Ďalšou 
aktivitou bolo vypracovanie návrhov opatrení pre novú vládu SR, ktoré by v prípade ich aplikácie, 
prispeli k znižovaniu korupcie v konkrétnych oblastiach. 

V marci 2006 TIS zorganizovala pracovné stretnutie s expertmi na konflikt záujmov, verejné 
obstarávanie a boj proti korupcii za účelom formulácie protikorupčných opatrení, ktoré by bolo 
možné odporúčať politickým stranám na zapracovanie do ich volebných programov. Tento 
materiál bol prezentovaný predstaviteľom politických strán 
na ďalšom pracovnom stretnutí, ktoré sa uskutočnilo 20. 
apríla 2006. Stretnutie sa uskutočnilo v Pálffyho paláci. 
Materiál bol predstavený médiám na tlačovej besede, ktorá 
sa uskutočnila 21. apríla 2006, a rozposlaný predstaviteľom 
politických strán. 

Ďalšou aktivitou bolo vydanie publikácie Protikorupčné 
minimum 2006, ktorá obsahuje hodnotenie boja proti 
korupcii v období rokov 2002 až 2006, hodnotenie volebných 
programov politických strán z hľadiska boja proti korupcii, 
ako aj odporúčania protikorupčných opatrení pre vládu. 
Tento materiál TIS vydala koncom júla 2006.
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V novembri 2006 TIS zorganizovala 
tlačovú besedu, na ktorej 
prezentovala hodnotenie doterajšej 
činnosti vlády SR a Index vnímania 
korupcie 2006 (CPI 2006).

13. novembra 2006 TIS zorganizovala 
seminár Protikorupčná politika 
na najbližšie štyri roky. Seminár 
bol organizovaný v spolupráci 
s Veľvyslanectvom Nórskeho 
kráľovstva v Slovenskej republike. 
Cieľom seminára bolo diskutovať o víziách boja proti korupcii na nasledujúce obdobie z pohľadu 
predstaviteľov verejnej moci, ako aj z pohľadu neštátnych aktérov. Seminár otvorila J. E. Brit 
Lǿvseth, veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva na Slovensku.

TIS ďakuje Nórskemu veľvyslanectvu za podporu organizácie seminára Protikorupčná politika 
na najbližšie 4 roky a Kanadskému veľvyslanectvu za podporu ostatných aktivít spojených 
s týmto programom. 

7. Verejné obstarávanie a korupcia 

TIS sa v rámci svojich programových aktivít venuje aj problematike verejného obstarávania, 
prostredníctvom ktorého sa vynakladá podstatná časť verejných zdrojov a ktoré aj podľa 
prieskumov verejnej mienky patrí k oblastiam najviac vystaveným rizikám korupcie.

Jiří Vlach a Dušan Ursíny pripravujú štúdiu – pomôcku na aplikáciu nového zákona o verejnom 
obstarávaní. 

TIS v spolupráci s Vysokou školou ekonomickou v Prahe uskutočnila prípravu Indexu 
transparentnosti verejného obstarávania a Indexu netransparentnosti verejného 
obstarávania, ktorý je dostupný  na webovej stránke TIS.  

Tieto aktivity boli uskutočňované vďaka 2%.  

8. Ďalšie aktivity Transparency International Slovensko

K hlavným aktivitám TIS, ktoré nezapadajú do jednotlivých programov, patrí účasť na konferenciách 
a prezentovanie prieskumov TIS a prieskumov, ktoré vydáva Transparency International so sídlom 
v Berlíne. TIS tak začiatkom februára prezentovala závery súhrnnej správy Global Corruption 
Report 2006. Tohtoročná správa bola zameraná na korupciu v zdravotníctve. V októbri TIS 
prezentovala Index vnímania poskytovania úplatkov 2006 (Bribe Payers Index 2006). V decembri 

J. E. Brit Lǿvseth, veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva 
na Slovensku.
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TIS prezentovala Globálny barometer korupcie 2006 (Global Corruption Barometer 2006). 
Všetky tri prieskumy pripravila centrála Transparency International. Okrem toho TIS v spolupráci 
s agentúrou Focus pripravila  vlastný prieskum verejnej mienky na Slovensku pod názvom 
Percepcia korupcie na Slovensku. Prezentovaný bol na tlačovej besede v marci 2006.

Prezidentka TIS Emília Sičáková-Beblavá sa vo februári 2006 zúčastnila na medzinárodnej 
konferencii Prevencia a boj s korupciou v európskom administratívnom priestore, ktorá sa konala 
v nemeckom Kolíne. V apríli 2006 sa v Oxforde uskutočnila konferencia World Ethics Forum: 
Leadership, Ethics and Integrity in Public Life, kde Emília Sičáková-Beblavá aj prednášala. 
V máji 2006  Emília Sičáková-Beblavá prednášala na 1. jeruzalemskej protikorupčnej 
konferencii. V júni 2006 sa zúčastnila na koordinačnom stretnutí k European Transparency 
Initiative v centrále v Berlíne. V druhom polroku 2006 sa Emília Sičáková–Beblavá zúčastnila 
na konferencii s názvom Administrative Cultures in Europe, ktorá sa uskutočnila v Štrasburgu  
v dňoch 12. – 13. októbra a na konferencii Building Sustainable Quality by Co-operation, 
ktorá sa uskutočnila v dňoch 26. –29. septembra vo fínskom Tampere. V decembri sa Pavel 

Nechala zúčastnil na stretnutí k zriaďovaniu Protikorupčných 
poradenských centier (ALAC) v Baku (Azerbajdžan).

TIS tiež iniciovala a podporila dve verejné petície v roku 2006. 
Prvá bola zameraná na podporu advokátky Márie Mešencovej 
a druhá bola za zachovanie špeciálneho súdu.

Počas celého roka TIS pokračovala v publikovaní svojho 
štvrťročníka Pod lupou, ktorý sa dá stiahnuť na webovej 
stránke TIS.

V októbri 2006 spustila TIS svoju novú webovskú stránku 
www.transparency.sk. 
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V rámci svojich možností a kapacít TIS aj v roku 2006 poskytovala právne poradenstvo 
fyzickým osobám, ktoré podávali podnety priamo na sekretariát TIS. V roku 2006 TIS  poradila 
24 subjektom.

II. ĽUDIA A TRANSPARENCY INTERNATIONAL SLOVENSKO V ROKU 2006

Počas roka 2006 sme spolupracovali s mnohými osobnosťami, ktorým nie je stav v oblasti 
fenoménu korupcie v spoločnosti ľahostajný. Či už to boli predstavitelia ústrednej štátnej správy, 
samosprávy, odborníci z rôznych oblastí verejného života, alebo študenti vysokých škôl ich 
spoluprácu si veľmi vážime. 

V roku 2006 pokračovala vo svojej činnosti aj Aliancia za transparentnosť a boj proti korupcii, 
ktorá je poradným orgánom TIS. Aliancia navrhuje oblasti, ktorými by sa TIS mala zaoberať, 
dlhodobé programové zameranie, navrhuje ľudí, ktorí by v jednotlivých oblastiach činnosti 
mohli spolupracovať a ktorí by takto tvorili ad-hoc odborné pracovné skupiny. 

Členovia Aliancie za transparentnosť a boj proti korupcii:
Milan Banáš, Anna Butašová, Iveta Griačová, Eugen Jurzyca, Mária Kolaříková, Katarína 
Mathernová, Grigorij Mesežnikov, Vladimír Pirošík, Oľga Reptová, Emília Sičáková-Beblavá, 
Dušan Stanek, Juraj Stern, Soňa Szomolányi, Jiří Vlach, Daniela Zemanovičová.
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Aktivity TIS počas roku 2006 personálne zabezpečovali:

Prezidentka Transparency International Slovensko: 
Emília Sičáková-Beblavá

Office manager a programový koordinátor: Marián Babitz

Právnik: Pavel Nechala

Projektoví asistenti:   Peter Filin
        Hana Halmešová
        Magdaléna Fejérová
        Miroslava Pagáčová

Knižný manažér:        Alex Levský

Finančná manažérka: Marta Gabrielová

III. DARCOVIA PODPORUJÚCI TRANSPARENCY INTERNATIONAL SLOVENSKO 
V ROKU 2006

Britské veľvyslanectvo:
Projekt zameraný na implementáciu protikorupčných opatrení v podnikaní.
Projekt trvá od júna 2005 do konca mája 2007.

Európska komisia:
Projekt Transparency Through Awareness sa zameriava na transparentnosť využívania fondov 
EÚ v nových členských krajinách. Projekt sa začal v júni 2005 a skončil v máji 2006.

Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva:
Výskum v oblasti transparentnosti projektov verejno-súkromných partnerstiev. Grant bol v trvaní 
od októbra 2005 do septembra 2006. 
Projekt s názvom Protikorupčné minimum 2006. Projekt trval od marca 2006 do októbra 2006.

Nadácia pre podporu občianskych aktivít:
Projekt zameraný na transfer vedomostí a skúseností z potláčania korupcie na Slovensku do 
Srbska a Čiernej hory. Projekt trval od januára 2005 do júna 2006.

Nadácia otvorenej spoločnosti – OSF:
Projekt Podpora lokálnych protikorupčných lídrov. Projekt trval od januára 2005 do augusta 2006.

Open Society Institute:
Projekt zameraný na transparentnosť činnosti verejných firiem. Jeho trvanie bolo od januára 
2005 do decembra 2006.
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Agentúra na podporu výskumu a vývoja:
Projekt zameraný na výskum korupcie a protikorupčnej politiky. Jeho trvanie je od mája 2006 
do apríla 2009.

Nadácia Trust:
Projekt zameraný na výskum v oblasti rozhodovania centrálnej správy vecí verejných o dotáciách 
pre územnú samosprávu. Jeho trvanie je od októbra 2006 do decembra 2007.

Kanadský fond v Slovenskej republike:
Projekt zameraný na zistenie stavu korupcie na Slovensku prostredníctvom prieskumu verejnej 
mienky. Projekt trval od januára 2006 do marca 2006.

2% z dane z príjmov:
Prostriedky v celkovej hodnote 580 619,- Sk, ktorými boli tiež podporené naše aktivity v tomto 
roku. Napomohli, aby v spoločnosti zaznel aj kritický pohľad na korupciu.

Nadácia Friedricha Eberta: 
Aktivity zamerané na protikorupčné vzdelávanie na úrovni samosprávy. Celkovo boli v roku 
2006 podporené 3 samosprávne aktivity.

Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva:
Podpora seminára Protikorupčná politika na najbližšie 4 roky.

IV. SPOLUPRACUJÚCE INŠTITÚCIE

V roku 2006 sme spolupracovali s viacerými inštitúciami. Boli medzi nimi slovenské, ale aj 
zahraničné mimovládne organizácie, štátne orgány, nadácie a akademické inštitúcie:

AI NOVA OZ Strážov 
Aliancia Fair-play Partnerstvá pre prosperitu – OZ
Asociácia komunálnych ekonómov Partnerstvá pre prosperitu – OZ
Bohemian Greenways – Oživení Podnikateľská aliancia Slovenska
Centrum pre hospodársky rozvoj Protimonopolný úrad SR 
Ekonomická univerzita v Bratislave Špeciálny súd
Hospodársky klub Kežmarok Štátny pedagogický ústav 
INEKO  Transparency International
Junior Achievement Slovensko – Mládež pre 
budúcnosť Transparency International – národné pobočky

Local Government Institute Úrad pre verejné obstarávanie
Ministerstvo školstva SR Ústav verejnej politiky, FSEV UK Bratislava
Nadácia Friedricha Eberta na Slovensku Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Nadácia otvorenej spoločnosti – OSF Vysoká škola ekonomická v Prahe
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V. FINANČNÁ SPRÁVA

ZDROJE TIS V ROKU 2006

POUŽITIE ZDROJOV TIS V ROKU 2006

Priame náklady na programy TIS

Zariadenie

Náklady na správu a réžiu

Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva

2% z daní

Trust

NOS – OSF

Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva

Nadácia Friedricha Eberta

EK

APVV

Britské veľvyslanectvo

Kancelária Kanadského veľvyslanectva

OSI

NPOA

Náklady celkom: 7 592 423 Sk

Zdroje celkom: 7 593 382 Sk
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VI. SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA




