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Štátna správa, dotácie a eurofondy 
 

• Pri tvorbe politík a hodnotení ich dopadov zvýšiť dôraz na kvalitu analýz ich 
prínosov a nákladov. V pripomienkovom konaní by mal byť samozrejme nielen 

doložka dopadu na verejné financie, ale aj zhodnotenie korupčného potenciálu 
alternatívnych riešení. 

 

• Posilniť súťažné riešenia alokácie verejných zdrojov nad nesúťažnými. Napríklad 

predaj licencií (telekomunikačné, sanitkové, emisné) uskutočňovať skôr aukciami 
ako súťažami krásy.  

 

• Vytvorenie užívateľsko-kontrolných webov – napríklad centrálny portál všetkých 

eurofondov a všetkých dotácií s ľahkým vyhľadávaním, prepojením na obchodný 

register  atď. s prepojením na výsledky, ktoré budú graficky znázornené. Všetky 

verejné inštitúcie by mali poskytovať svoje informácie používaním tzv. otvorených 
softvérových štandardov, ktorá umožňujú verejnosti ľahké spracovanie a vytváranie 

externých dátových aplikácií 

 

• Vytvorenie a zavedenie etického kódexu pre štátnu správu a vytvorenie pozície 

splnomocnenca dohliadajúceho na jeho plnenie + sankcie. Poveriť zabezpečením 

implementácie nestrannú inštitúciu. 

 

• Komplexnou zákonnou úpravou upraviť nahlasovanie nekalých praktík, tzv. 
whistleblowing. Zvýšiť právnu ochranu nahlasovateľov a zvážiť zavedenie finančnej 

motivácie pre nich. 

 

• Podrobné zverejňovanie informácií o hospodárení s majetkom štátu - vrátane 

zoznamu uhradených faktúr a celých textov zmlúv  

 

• Zavedenie povinnosti vyberať štatutárov úradov miestnej štátnej správy 
výberovými konaniami – s cieľom jej odpolitizovania  

 

Ako zvýšiť transparentnosť pri udeľovaní eurofondov: 
• zverejňovať pravidlá výberu členov výberových komisií a hodnotiteľov  

• zverejniť všeobecné kvalifikačné predpoklady a kritériá hodnotiteľov (napr. na 

internetových stránkach riadiacich orgánov) 

• náhodný výber členov výberových komisií a hodnotiteľov losovaním/náhodné 

prideľovanie žiadostí posudzovateľom 

• sprístupniť hodnotiace tabuľky a hodnotiace správy jednotlivých projektov žiadateľom 

a verejnosti  (žiadatelia by mali možnosť zistiť, v ktorých parametroch ich projekt 

nesplnil požiadavky; a tiež by sa umožnila kontrola rozhodovania výberovej komisie) 

• zverejňovať zoznamy členov výberových komisií po ukončení procesu výberu 

žiadostí, zvážiť účasť verejnosti na práci komisií. 

• zverejňovať vzory zmlúv s externými posudzovateľmi 


