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Inštitút Rady Európy kritizuje slovenskú vládu za 
nečinnosť v boji proti korupcii 

Zo 16 úloh splnila vláda za dva roky len jednu  
 
 
Slovenská republika uspokojivo zaviedla len jedno zo šestnástich odporúčaní 
týkajúcich sa boja proti korupcii, na ktoré bola pred dvoma rokmi upozornená. 
Tvrdí to najnovšie hodnotenie Skupiny štátov Rady Európy proti korupcii (Groups of 
States Against Corruption, GRECO), orgánu zriadeného Radou Európy pre 
monitorovanie súladu protikorupčnej legislatívy svojich členov s 
odporúčanými štandardami. Odporúčania sa týkali dvoch oblastí – zvýšenia 
transparentnosti financovania politických strán a komplexnejšej úpravy 
postihovania korupcie v Trestnom zákone. V prvej oblasti SR nesplnila žiadne 
odporúčanie, v druhej oblasti plne jednu a ďalšie tri len čiastočne. 
 
GRECO odporúčala zaviesť osobitný orgán so silným mandátom na dohliadanie 
transparentnosti financií politických strán, povinné deklarovanie príjmov a výdavkov 
strán a kandidátov v miestnych voľbách či právnu zodpovednosť jednotlivých 
kandidátov za nedodržiavanie finančných pravidiel v kampani (TIS rovnaké nástroje 
odporúča v predvolebných odporúčaniach Protikorupčné minimum 2010). V oblasti 
kriminalizácie korupcie zase GRECO žiadala Slovensko o sprísnenie legislatívy pri 
korumpovaní domácich aj cudzích verejných činiteľov (podrobný zoznam odporúčaní 
je v prílohe). V tejto oblasti bolo jediným splneným bodom zavedenie trestov nielen 
pre prijímanie, ale aj dávanie úplatkov. Trestnoprávny dohovor Rady Európy 
o korupcii, z ktorého viaceré odporúčania GRECO vychádzajú, podpísalo Slovensko 
ešte v roku 1999 a ratifikovaný bol v júni 2000. 
 
Závery GRECO potvrdzujú aj výsledky monitoringu Transparency International 
Slovensko, ktorá v apríli 2010 požiadala všetky ústredné orgány štátnej správy 
o predloženie ich protikorupčných aktivít v rámci Uznesenia vlády č.323 zo 4.apríla 
2007 o štátnej politike v boji proti korupcii. Z 22 inštitúcii až 19 nepripravilo žiadne 
legislatívne návrhy a šesť dokonca ani nepodniklo nijaké vnútorné opatrenia pre 
minimalizáciu korupcie (zoznam a obsah odpovedí na www.transparency.sk). 
Implementáciu uznesenia mal na starosti minister vnútra Robert Kaliňák.  Aj tieto 
zistenia podľa TIS potvrdzujú konštatovanie, že vláda SR počas svojho mandátu 
nebrala boj proti korupcii vážne.  
 
Gabriel Šípoš 
Riaditeľ 
Transparency International Slovensko 

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/GrecoRC3(2010)3_Slovakia_EN.pdf
http://transparency.sk/wp-content/uploads/2010/03/PKM-ODPORUCANIA-2010.pdf
http://bojprotikorupcii.vlada.gov.sk/data/files/5420.pdf
http://bojprotikorupcii.vlada.gov.sk/data/files/5420.pdf


Príloha. Zoznam GRECO odporúčaní pre SR a hodnotenie ich implementácie 
k marcu 2010 

 

✔adekvátne plnenie, ✔×čiastočné plnenie, ×× žiadne plnenie  

 

Odporúčanie Plnenie SR podľa GRECO 

A. Transparentnosť financií politických strán  

-zaviesť povinné zverejňovanie príjmov a výdavkov 
všetkých kandidátov vo voľbách do Národnej rady  

×× 
-zvýšiť transparentnosť príjmov a výdavkov kandidátov 
v miestnych a regionálnych voľbách 

×× 

-zaviesť deklarovanie volebných výdavkov tretími 
osobami (mimo straníckych štruktúr, no často 
prepojenými na strany) 

×× 

-umožniť štandardizované a verejnosti ľahko prístupné 
výročné správy a volebné výkazy politických strán 

×× 

-kreovať nezávislý orgán s dostatočným mandátom 
a zdrojmi pre dohľad nad financovaním politických 
strán 

×× 

-zaviesť adekvátne sankcie za porušenie pravidiel 
financovania kampane a politických strán 

×× 

–zaviesť nezávislý a efektívny mechanizmus 
vymáhania sankcií pri porušení pravidiel  

×× 

-zaviesť školenia pre strany a kandidátov o pravidlách 
financovania politických aktivít 

×× 

- zaviesť právnu zodpovednosť kandidátov za 
porušenie pravidiel 

×× 
-analyzovať legislatívu o voľbe prezidenta s cieľom 
zvýšiť transparentnosť financovania kandidátov 

×× 

B. Kriminalizácia korupcie  

-postihovať nielen branie, ale aj dávanie úplatkov ✔ 
-postihovať korupciu aj keď nejde o porušenie 
povinností zamestnancov vo verejnom sektore 

✔× 

-prísnejšie posudzovať korumpovanie domácich aj 
cudzích verejných činiteľov 

✔× 

-zosúladiť legislatívu o korumpovaní cudzích verejných 
činiteľov s Dohovorom Rady Európy o korupcii 

×× 

-postihovať úplatky domácich aj cudzích porotcov 
a arbritrov na súdoch 

✔× 

-analyzovať potrebu explicitnejšieho popisu členov 
zahraničných legislatívnych orgánov v súlade 
s Dohovorom Rady Európy o korupcii 

×× 

 
Viac informácií: 
-celá hodnotiaca správa je publikované v anglickom jazyku na stránke GRECO 
-GRECO ako monitorovací orgán boja proti korupcii bol zriadený Radou Európy 
v roku 1999 so sídlom v Štrasburgu. Má 47 členov (46 z Európy plus USA), vrátane 
Slovenska. Pozri viac o GRECO a jeho cieľoch.   

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/GrecoRC3(2010)3_Slovakia_EN.pdf
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/general/3.%20What%20is%20GRECO_en.asp

