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I. Aktivity Transparency International Slovensko v roku 2004

Činnosť TIS v roku 2004 bola zameraná na riešenie fenoménu korupcie vo viacerých oblastiach.
TIS uskutočnila  viacero  seminárov,  workshopov  a  tréningov,  na  ktorých sa  zúčastnili  študenti,
média a predstavitelia súkromného a verejného sektora a to na centrálnej,  regionálnej  a miestnej
úrovní. Vďaka  spolupráci s ďalšími mimovládnymi organizáciami a expertmi TIS pripravila návrhy
systémových zmien týkajúcich sa prevencie korupcie. Mnohí externí experti spolupracovali s TIS na
výskume a príprave publikácií TIS. Rok 2004 bol úspešný v publikačnej činnosti, výsledkom čoho
boli viaceré správy či štúdie. V roku 2004 TIS publikovala štyri štúdie, dve súhrnné správy, osem
čísel newslettera Pod lupou, iniciovala dva súhrnné korupciu mapujúce výskumy, organizovala päť
protikorupčných  tréningov,  pokračovala  vo  vzdelávaní  zameranom  na  boj  proti  korupcii,
publikovala  viac  ako  dvadsať  článkov,  participovala  na  príprave  zákona  o  konflikte  záujmov
a taktiež  jej  bola  ponúknutá  možnosť  participovať  na  príprave  nového  zákona  o  verejnom
obstarávaní. TIS pokračovala v monitorovaní verejného obstarávania, pričom v tomto roku sme sa
s pomocou Jiřího Vlacha zamerali na nemocnice. Úspešný bol aj Samosprávny program TIS, hlavne
vďaka  Vladimírovi  Pirošíkovi,  ktorý  viedol  viaceré  aktivity  v tejto  oblasti.  Zainteresovanie
podnikateľov do znižovania korupcie po Daniele Zemanovičovej prevzal Pavel Nechala. Zároveň
TIS v roku 2004 rozvíjala medzinárodné aktivity. 

Aktivity TIS v tomto roku je možné pre potreby predkladanej správy rozdeliť do niekoľkých skupín,
ktoré stručne predstavíme v nasledujúcom texte.  

I.1. Vzdelávacie iniciatívy

V januári 2004 sa uskutočnil druhý metodologicky workshop za účasti ministra školstva SR Martina
Fronca. Workshop bol organizovaný v spolupráci s Úradom boja proti  korupcii Úradu vlády SR
a diskutovalo sa na ňom o implementácií  problematiky boja s korupciou do osnov na stredných
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školách. Následne TIS pripravila kolekciu desiatich prípadových štúdií, ktorá je možné používať na
vzdelávacie  aktivity na  stredných školách  a  univerzitách.  Spoločná  spolupráca s  Úradom vlády
taktiež viedla ku vypracovaniu projektu tréningov pre učiteľov stredných škôl. 

V spolupráci s Úradom boja proti korupcií Úradu vlády SR a Štátneho inštitútu vzdelávania sa TIS
zamerala  na  aktualizácií  predchádzajúcich  vzdelávacích  materiálov  (Ďurajková,
D.: Celospoločenský problém – korupcia. CPHR – TIS, Bratislava, 2002) a pripravila jej následné
publikovanie. Aktualizácia reflektovala legislatívne zmeny v oblasti boja proti korupcii. Tento nový
text  bol  základným  materiálom  siedmych  tréningov,  ktoré  sa  uskutočnili  v  spolupráci
s metodologickými centrami po celom Slovensku (Bratislava, Banská Bystrica, Prešov). Cieľovou
skupinou týchto tréningov boli učitelia, ktorí vedú protikorupčné vzdelávanie na stredných školách. 

TIS v spolupráci s mimovládnou organizáciou Občan a demokracia, uskutočnila týždenný tréning
(1.-8. októbra 2004) pre zamestnancov verejnej správy z Bulharska. Tréning obsahoval prezentáciu
a výmenu skúseností v oblasti protikorupčného vzdelávania na Slovensku. Program bol založený na
aktivitách  TIS  implementovaných  na  stredných  školách  (pilotný  projekt  vedený  v  spolupráci
s Junior Achievement Slovakia, Štátnym inštitútom vzdelávania, Úradom boja proti korupcii Úradu
vlády SR a metodologickými  centrami  SR).  Účastníci  tréningu mali  možnosť  navštíviť  stredné
školy  v  Bratislave  a  Trenčíne  za  účelom  štúdia  využitia  interaktívnych  výučbových  metód.
Bulharskí partneri sa okrem iného stretli so štátnym tajomníkom Ministerstva školstva SR ako aj
predsedom parlamentného výboru pre školstvo, vedu, šport, mládež, kultúru a médiá Ferdinandom
Devínskym. 

TIS pokračovala vo výučbe kurzu Protikorupčné nástroje v ekonomike na Ekonomickej univerzite,
Fakulte manažmentu.  

I.2. Tréningové centrum 

Tréningové aktivity boli v roku 2004 primárne určené pre lokálne zastupiteľstvá a zamestnancov
verejnej  správy  na  lokálnej  úrovni.  Následný  text  poskytuje  základný  pohľad  na  zamerania
tréningov uskutočnených TIS v roku 2004.

Tréning zameraný na slobodný prístup k informáciám
V marci 2004 TIS organizovala seminár venovaný špecifickému protikorupčnému nástroju. Agenda
seminára  sa  zamerala  na  slobodný  prístup  k  informáciám  a  problémom,  ktoré  sa  vyskytujú
v súvislosti  s aplikáciou zákona  o slobodnom prístupe  k informáciám do praxe.  Na seminári  sa
zúčastnili predstavitelia miestnych zastupiteľstiev z Bratislavy.  

Tréning zameraný na protikorupčné nástroje na decentralizovanej úrovni
V súvislosti s protikorupčnými aktivitami sa TIS zamerala na miestne zastupiteľstvá. Predpokladom
ich  uskutočnenia  bola  príprava  tréningových  materiálov  o protikorupčných  nástrojoch  na
decentralizovanej  úrovni.  Následne  tréningy  mali  ambíciu  poskytnúť  informácie  o  šiestich
základných protikorupčných nástrojoch: decentralizácií,  prístupu k informáciám, transparentnému
verejnému  obstarávaniu,  efektívnej  kontrole  samospráv,  prevencii  pred  konfliktom  záujmov
a etickej infraštruktúre. Účastníci (predstavitelia mimovládnych organizácií, miestnych samospráv
a médií) používali aktívne tréningové metódy ako brainstorming, hra úloh alebo práca  v skupinách.
Počas roka 2004 TIS pripravila tri takéto tréningy, ktoré niesli názov Protikorupčné opatrenia na
samosprávnej úrovni: v Banskej Bystrici na strednom Slovensku, v Žiline na severnom Slovensku
a v Prešove na východnom Slovensku. 
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Tréning pre lokálnych aktivistov
TIS  organizovala  v  júli  2004  tréning  venujúci  sa  skúseným  mimovládnym  aktivistom
a predstaviteľom lokálnych médií. Skupina 30 reprezentantov mimovládnych organizácií, vrátane
dvoch  účastníkov  z  Českej  Republiky sa  stretla  v  penzióne  Skalka  pri  Kremnici  na  strednom
Slovensku.  Tréning  sa  zameral  na  možné  protikorupčné  nástroje  na  lokálnej  úrovni.  Vladimír
Pirošík a Jiří Vlach viedli prednášky na témy transparentného verejného obstarávania a slobodnému
prístupu  k  informáciám.  Toto  jedinečné  letné  stretnutie  bolo  ukončené  zaujímavou  diskusiou
a vytvorením siete slovenských mimovládnych organizácií zaoberajúcimi sa korupciou na lokálnej
úrovni. 

I.3. Monitorovania

Za účelom pozorovania procesov vo verejnom sektore na Slovensku na centrálnej aj lokálnej úrovni
TIS uskutočnila niekoľko monitorovaní, ktoré sú zosumarizované v tejto časti správy:

Monitorovanie implementácie Protikorupčného minima
TIS  touto  aktivitou  zisťovala  stav  napĺňania  protikorupčných  záväzkov  známych  pod  názvom
Protikorupčné  minimum (odporúčané  kľúčové  opatrenia,  ktoré  by  mali  byť  prijaté  v tomto
volebnom období za účelom zníženia  korupcie vo verejnom sektore Slovenska). Pavel Nechala,
právny  expert  TIS,  vypracoval  hodnotenia  vládnych  a  parlamentných  aktivít  počas volebného
obdobia z pohľadu boja proti korupcii. Špeciálna časť TIS webstránky (www.transparency.sk/pkm)
sa  venuje  opatreniam  vlády  Slovenskej  republiky  a Národnej  rady  SR,  ktoré  boli  pripravené
a predložené na rokovanie.  Od februára 2004 TIS poskytovala informácie o programe zasadnutí
vlády, ktoré stručne charakterizujú protikorupčné konania a iné opatrenia súvisiac s bojom proti
korupcii.  TIS  taktiež  vypracováva  informácie  o zasadnutiach  Národnej  Rady  SR.  Posledné
hodnotenie  protikorupčných aktivít,  ktoré TIS publikovala  v  máji  2004 sa zameralo na činnosť
Národnej  rady  SR,  vlády  a jednotlivých  ministerstiev  a ostatných  orgánov  štátnej  správy.
Hodnotenie sa týkalo napĺňania záväzkov, ku ktorým sa poslanci a členovia vlády zaviazali a ich
samotnej implementácie.

Monitorovanie prípadov korupcie
Na TIS pravidelne prichádzajú podnety od občanov obsahujúce podozrenia z korupcie. TIS obdŕžala
desiatky  listov,   uskutočnila  viaceré  osobné  stretnutia,  na  ktorých  občania  oboznamovali  TIS
s korupčnými prípadmi. TIS ako mimovládna organizácia nemá možnosť vstupovať do trestného
konania. Avšak ako ostatní občania môže a aj predkladá doručené prípady vyšetrovateľom. Niektoré
relevantné prípady boli postúpené Úradu boja proti korupcii Úradu vlády SR, ktoré spadá priamo
pod Ministra spravodlivosti a podpredsedu vlády Daniela Lipšica. TIS sa snaží poradiť najvhodnejší
spôsob riešenia vzniknutej situácie s ohľadom na záujmy občana. Nie všetky podnety občanov sa
týkajú korupcie ako takej, ide aj o veci sociálne, pracovné a podobne.

Monitorovanie verejného obstarávania v 15 nemocniciach na Slovensku a iné aktivity
venované verejnému obstarávaniu 
TIS  iniciovala  monitorovanie  verejného  obstarávania  na  úrovni  miestnych  samospráv.
Monitorovacia  metodológia  bola  vytvorená  a  diskutovaná  počas  niekoľkých  workshopov
organizovaných TIS, na ktorých sa zúčastnili predstavitelia mimovládnych organizácií zo všetkých
regiónov  Slovenska.  Pilotné  monitorovanie  sa  uskutočnilo  v  roku  2003  vo  vybraných  10
slovenských mestách.  Následne  TIS uskutočnila  diskusiu  zameranú  na  zlepšenie  monitorovacej
metodológie.  Na  základe  získaných  informácii  sa  druhé  kolo  monitorovacieho  procesu  začalo
v apríli  2004.  Partneri  TIS  z  regiónov  monitorovali  verejné  obstarávanie  vo  vybraných  15
slovenských nemocniciach. Finálna správa bola vypracovaná v auguste 2004. Zástupcovia TIS sa
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stali  členmi  pracovných skupín  pripravujúcich  nové  znenie   zákona o verejnom obstarávaní  na
Úrade verejného obstarávania SR. 

Výskumy vnímania korupcie na Slovensku
V máji 2004 TIS v spolupráci  s agentúrou FOCUS viedla reprezentatívny kvantitatívny výskum
vnímania korupcie na Slovensku. Bolo oslovených 1074 slovenských občanov starších ako 18 rokov
v  období  5.-11.  mája  2004.  Výsledky  priniesli  informácie,  ktoré  bolo  možné  porovnať
s prieskumami z rokov 1999 a 2002. Výskum bol poskytnutý médiám a jeho elektronická verzia je
prístupná na webstránke TIS. 

Ďalší  výskum  bol  v spolupráci  s agentúrou  FOCUS  pripravený  v  októbri  2004.  Išlo
o reprezentatívny  kvantitatívny  výskum  korupcie  medzi  malými  podnikateľmi  a   verejnými
predstaviteľmi na východnom Slovensku. Výsledkom výskumu bolo identifikovanie a hodnotenie
najzávažnejších problémov na východnom Slovensku v podnikateľskom prostredí. 

Prezentácia Indexu vnímania korupcie (CPI)
Každoročne  TIS  prezentuje  Index  vnímania  korupcie  (CPI) vypracovaný  Transparency
International.  CPI  2004  zobrazuje  úroveň  korupcie  v  146  krajinách  sveta.  CPI  2004  bol
prezentovaný na tlačovej besede 20. októbra 2004. Výsledky sú prístupné aj na webstránke TIS.

I.4. Boj proti korupcii v podnikaní

TIS  uskutočnila  pilotný  projekt  zameraný  na  implementáciu  protikorupčných  opatrení
v podnikateľskom sektore. V júni 2003 prvých 20 predstaviteľov korporatívnych organizácii a troch
asociácii  podnikateľov podpísalo  Protikorupčnú Chartu na recepcii.  Tejto akcie sa zúčastnili  ak
prominentní  hostia:  Mikuláš  Dzurinda,  premiér  SR a  Eric  van  der  Linden,  zástupca  Európskej
komisie  na  Slovensku.  V  nadväznosti  na  aktivity,  ktoré  ochraňujú  pomery  v  podnikateľskom
prostredí  pri  boji  s korupciou TIS zorganizovala seminár,  na ktorom sa zúčastnili  predstavitelia
Úradu verejného obstarávania SR,  slovenských ministerstiev a miestnych expertov na problémy
verejného obstarávania na Slovensku.  Tento seminár sa  uskutočnil  v  Bratislave v októbri  2004
a niesol názov  Verejné obstarávanie a transparentnosť,  pričom sa zameral na výmenu skúseností
jednotlivých predstaviteľov v procese  verejného obstarávania.  Agenda seminára  sa  zamerala  na
vstupné  predstavenie  TIS  na  poli  boja  proti  korupcii  a  zúčastnili  sa  na  ňom  predstavitelia
Ministerstva  zdravotníctva,  Úradu  verejného  obstarávania,  Najvyššieho  kontrolného  úradu
a Ministerstva vnútra. 

V rámci tohto zamerania aktivít  TIS bola ešte v roku 2003 spustená webstránka  www.charta.sk,
ktorá  obsahuje  informácie  o protikorupčných  skúsenostiach  a  opatreniach  v  podnikateľskom
prostredí. V súčasnosti sa pripravuje rozšírenie aktivít v tejto oblasti.

I.5. Výskum

Počas roka 2004 TIS uskutočnila niekoľko výskumných aktivít v spolupráci s externými expertmi:

Verejná kontrola služieb poskytovaných miestnymi monopolmi
TIS v roku 2004 uskutočnila rozsiahlejší výskum zameraný na zistenie možnosti verejnej kontroly
poskytovania  vodárenských  služieb  na  Slovensku.  V rámci  výskumu  prebehli  viaceré  semináre
a workshopy, na ktorých sa zúčastňovali aj zástupcovia Európskej komisie, slovenského verejného
sektora a mimovládnych organizácii. Diskusie sa venovali napríklad možnosti efektívnej verejnej
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kontroly, transparentného verejného obstarávania a získavania informácii. Výstupom bola štúdia. 

Analýzy korupcie na úrovni miestnych samospráv a vo verejnom sektore 
TIS  pripravila  analýzu  foriem  korupcie  na  miestnej  úrovni.  Opierala  sa  aj  o výsledky
reprezentatívneho výskumu verejnej mienky a analýzu legislatívy. TIS zároveň pripravila niekoľko
publikácií na rôzne protikorupčné témy, ktoré sú v skratke prezentované v III. časti tejto správy. 

TIS sa sústredí na zvyšovanie povedomia verejnosti voči korupcii taktiež pomocou vylepšovania
svojej webstránky (www.transparency.sk) a jej  pravidelnej aktualizácie v slovenčine a čiastočne
v angličtine.  Stránka  je  dopĺňaná pravidelne  informáciami  súčasných aktivít  TIS,  jej  publikácii,
štúdii, národnými aj medzinárodnými výskumami atď. Databáza informácií týkajúcich sa korupcie
tvorí  časť  archívu zdrojov  (prístupného na  www.transparency.sk/acrc)  a  Protikorupčná knižnica
bola obohatená mnohými slovenskými a zahraničnými publikáciami, článkami z novín. 

I.6. Podpora systémových opatrení v boji proti korupcii

TIS sa v roku 2004 venovala podpore systémových opatrení v boji proti  korupcii. Príkladom sú
oblasť konfliktu záujmov a verejného obstarávania. 

Zákon o konflikte záujmov
V spolupráci  sa  Alianciou-Stop konfliktu záujmov  (v skratke ASKZ) sa TIS zúčastnila  prípravy
návrhu  zákona  o  konflikte  záujmov.  Návrh  bol  diskutovaný  s  predstaviteľmi  mimovládnych
organizácii, politikmi, predstaviteľmi Združenia miest a obcí Slovenska a zástupcami médií. TIS
publikovala  štúdiu  s  názvom  Konflikt  záujmov  –  možnosti  a  perspektívy  pripravenú  Pavlom
Nechalom  a  Vladimírom  Pirošíkom.  ASKZ  pripravila  mediálnu  kampaň  šíriacu  informácie
o zákone  o  konflikte  záujmov  a  ďalších  protikorupčných  opatreniach.  V  máji  2004  slovenský
parlament schválil nový zákon pre túto oblasť, aj keď v oklieštenej verzii.  Ďalšie informácie sú
dostupné na www.konfliktzaujmov.sk  .  

Zákon o verejnom obstarávaní
Zástupcovia TIS - Jiří Vlach a Pavel Nechala - sú členmi pracovnej skupiny vytvorenej pri Úrade
pre verejné obstarávanie,  ktorej  cieľom je príprava novej  právnej  normy týkajúcej sa  verejného
obstarávania. 

II. Príklady aktívnej účasti Transparency International Slovensko na aktivitách
zameraných na protikorupčné témy v roku 2004 

• Daniela  Zemanovičová,  predchádzajúca  programová  riaditeľka  TIS,  sa  zúčastnila  na
seminári  o  verejnom  obstarávaní  a predniesla  príspevok  s  názvom  Korupcia  a  verejné
obstarávanie. Seminár bol organizovaný združením ABBA CELI v januári 2004.

• Emília  Sičáková –  Beblavá  a  Daniela  Zemanovičová  sa  stretli  so  zástupcami  Európskej
komisie  v  Bruseli.  Diskusia  sa  zamerala  na  transparentnosť  a  efektívne  kontrolné
mechanizmy vo vodárenských spoločnostiach. 

• Peter Ungvolgyi, projektový koordinátor TIS, sa zúčastnil na workshope v Moskve 11.-13.
februára 2004. Toto stretnutie bolo pripravené v rámci hodnotenia projektu Anti-Corruption
Resource Center.

• Daniela  Zemanovičová  sa  zúčastnila  na  medzinárodnej  konferencii  Démocratie
participative et Constitution Européenne, ktorá sa konala 8. a 9. marca v Bruseli.

• Emília  Sičáková–Beblavá  sa  zúčastnila  stretnutia  Rady  riaditeľov  Transparency
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International, ktorá sa uskutočnila 12.-14. marca 2004 v Berlíne.
• Emília  Sičáková – Beblavá prednášala  o  boji  proti  korupcii  na Ekonomickej  Univerzite

v Bratislave - 29. marca 2004.
• Daniela  Zemanovičová a Emília Sičáková–Beblavá sa  zúčastnili  na konferencií  Integrita

polície, ktorá sa uskutočnila v holandskom Hágu na konci marca 2004.
• Emília Sičáková – Beblavá sa stretla s predsedom košického VÚC Rudollfom Bauerom na

jeho pozvanie v Košiciach.
• Emília  Sičáková–Beblavá  a  Daniela  Zemanovičová  sa  stretli  s predsedom  ZMOSu.

Stretnutie s predsedom ZMOS sa uskutočnilo v Štrbe. 
• Daniela Zemanovičová v apríli 2004 prednášala na Klube ekonómov o situácií a trendoch

v boji proti korupcií na Slovensku.
• Emília Sičáková – Beblavá mala prednášku o stave korupcie na Slovensku na Masarykovej

Univerzite v Brne – v máji 2004.
• Emília  Sičáková–Beblavá  prednášala  na  konferencii  vo  Varšave  o  stave  korupcie

v Bratislave, v rámci medzinárodného monitorovania o stave korupcie v hlavných mestách
krajín V4. Na tomto podujatí sa zúčastnili taktiež Vladimír Pirošík a Ivan Rončák.

• Emília Sičáková–Beblavá sa zúčastnila na workshope o korupcii v Košiciach – v júni 2004.
• Emília  Sičáková–Beblavá  sa  zúčastnila  stretnutia  Európskej  investinčnej  banky

s predstaviteľmi  občianskej  spoločnosti,  kde  sa  diskutovalo  o  probléme korupcie  v  EÚ.
Okrúhly stôl sa uskutočnil vo Varšave 2.-3. júla 2004. 

• Pavel Nechala sa zúčastnil seminára Accountability in Government and Business in the USA
– v septembri 2004. 

• V septembri 2004 Emília Sičáková-Beblavá prednášala o kontrole vodárenských spoločnosti
na konferencii v Bratislave. 

• Emília Sičáková-Beblavá v októbri 2004 viedla poldňový tréning pre zamestnancov Úradu
pre reguláciu sieťových odvetví na tému lobing vs korupcia. 

III. Publikácie Transparency International Slovensko vydané v roku 2004

TIS v roku 2004 publikovala štyri štúdie, dve súhrnné správy, a osem čísel newslettera Pod lupou. 

Korupcia a protikorupčná politika na Slovensku v roku 2003
TIS publikovala súhrnnú hodnotiacu správu o  stave korupcie na Slovensku pod názvom Korupcia
a protikorupčná politika na Slovensku v roku 2003. Správa sa venuje problému korupcie v rôznych
oblastiach  slovenskej  spoločnosti  v  roku  2003.  Bolo  uskutočnených  množstvo  rozhovorov
s autormi, ktorí sa podieľali na príprave publikácie ohľadom samotného obsahu. Správa pokrýva
široké spektrum oblastí a príslušných oblastí vývoja v roku 2003 ako napríklad: verejná mienka
a vnímanie  korupcie  na  Slovensku,  oficiálna  stratégia  v  boji  proti  korupcii,  dokázané  zločiny
a vynesené  tresty,  medzinárodné dohovory a  spolupráca,  exekutívna  a  legislatívna  moc,  systém
kontroly, korupcia na miestnej úrovni, financovanie politických strán, záujmových skupín, média,
mimovládne organizácie. Správa bola prezentovaná na tlačovej konferencii 2. februára 2004 a je
prístupná na webstránke.

Decentralizácia a korupcia
TIS v roku 2004 pripravila štúdiu pod názvom Decentralizácia a korupcia, na ktorej spolupracovali
Vladimír  Pirošík,  Emília  Sičáková – Beblavá  a  Branislav  Pavlovič.  Publikácia  sa  venuje teórii
a praxi  decentralizácie,  oblasti,  formám  a  vnímaniu  korupcie,  rovnako  ako  odporúčaniam  na
zabránenie korupcii na úrovni samospráv. 
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Korupcia a protikorupčná politika na Slovensku v roku 2004
V spolupráci s externými expertmi TIS vypracovala druhú výročnú hodnotiacu správu obsahujúcu
posledný vývoj v oblasti boja proti korupcii v slovenskej spoločnosti v roku 2004. Kalendár aktivít
vypracovania novej správy bol vytvorený na základe skúseností z prípravy predchádzajúcej správy
z roku 2003.  Správa z  roku 2004 nesie  názov  Korupcia a protikorupčná politika na Slovensku
v roku  2004. Venuje  sa  rovnako  ako  predchádzajúca  správa  oblastiam  ako  verejná  mienka
a vnímanie  korupcie  na  Slovensku,  oficiálna  stratégia  v  boji  proti  korupcii,  dokázané  zločiny
a vynesené tresty, medzinárodné dohovory a spolupráca, exekutívna moc, legislatívna moc, súdna
moc,  systém  kontroly,  korupcia  na  miestnej  úrovni,  financovanie  politických  strán,  záujmové
skupinyn, médiá, mimovládne organizácie. Vybraným problémom, ktorému je venovaná samostatná
kapitola bolo tento rok stavebníctvo. Publikácia bola prezentovaná 28. januára 2005. Publikácia je
prístupná na webstránke TIS (www.transparency.sk).

Transparentná miestna samospráva
Skupina  expertov  spolupracujúca  s  TIS  pripravila  príručku  určený  pre  miestne  mimovládne
organizácie  venujúce  sa  monitorovaniu  miestnych samospráv  a potieraniu  korupcie  na  miestnej
úrovni. Publikácia je prístupná na webstránke TIS (www.transparency.sk).

Možnosti verejnej kontroly vodárenských spoločností 
Obsah tejto štúdie je zameraný na mechanizmy, ktoré je už v súčasnosti možné na Slovensku použiť
s cieľom verejnej  kontroly vodárenských spoločnosti  a iných typov verejných služieb.  Štúdia  je
obohatená o skúsenosti z iných krajín Európskej únie v uvedenej oblasti.  

Newsletter Pod lupou  
Počas roka 2004 TIS pokračovala v publikovaní mesačného newslettera pod názvom  Pod lupou,
ktorý  sa  okrem  vývoju  stavu  korupcie  na  Slovensku  venoval  medzinárodným  prípadom
netransparentného  správania  sa  verejných činiteľov  a  podnikateľov.  Januárové  číslo sa  venuje
Centrálnemu  kontaktnému  útvaru  OLAF  pre  SR.  Okrem  toho  toto  číslo  poskytuje  rozhovor
predstaviteľom Svetovej  banky.  Februárové číslo sa venuje novému Zákonu o výkone prác vo
verejnom záujme a poskytuje rozhovor s Radoslavom Prochádzkom, toho času poradcom Delegácie
EK na Slovensku. Marcové číslo prezentuje súhrnnú správu Korupcia a protikorupčná politika na
Slovensku v  roku 2003  a  prináša  informácie  o  protikorupčných ustanoveniach v novele  zákona
o štátnej službe.  Aprílové číslo  informuje o korupcii  na slovenských školách a možnostiach ako
s ňou bojovať.  Rovnako prezentuje  Úrad boja proti  korupcii  Policajného Zboru.  Májové  číslo
prezentuje  Globálnu  správu  o  stave  korupcie 2004  a  venuje  sa  návšteve  prof.  Petra  Eigena,
prezidenta TI, v Bratislave. Júnové číslo prezentuje publikáciu Decentralizácia a korupcia z dielne
TIS. Taktiež prináša informácie o dôležitých legislatívnych úpravách s protikorupčnými dopadmi.
Od  júla  2004  začalo  Pod  lupou vychádzať  ako  štvrťročník.  Číslo  júl-september  sa  venuje
výsledkom projektu  Možnosti verejnej kontroly vodárenských spoločností v  Slovenskej Republike
a približuje finálnu štúdiu projektu. Zároveň sa venuje výskumu českej pobočke TI, ktorá skúmala
korupciu  v  hlavných  mestách  krajín  V4.  Okrem  toho  obsahuje  aj  recenziu  publikácie
Whistleblowling  Around  the  World.  Culture  and  Practice a  prináša  rozhovor  so  slovenským
generálnym prokurátorom Dobroslavom Trnkom. Číslo  október-december prezentuje CPI 2004,
prináša  rozhovor  so  slovenským  špeciálnym  prokurátorom  Dušanom  Kováčikom,  recenziu
publikácie Lobbying, Pluralism and Democracy, venuje sa aktivitám vlády a parlamentu v boji proti
korupcii. Všetky čísla sú prístupné na webstránke TIS www.transparency.sk.
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IV. Darcovia podporujúci Transparency International Slovensko v roku 2004

TIS bola podporovaná v roku 2004 nasledovnými donormi: 

• Európska komisia:
- Vytvorenie protikorupčnej knižnice vo východnej Európe.  Projekt trval od  júna 2002

do decembra 2004.
- Pilotný projekt na podporu vyššej kvality verejných služieb – projekt bol ukončený

v júli 2004.  
• USAID:

- Zvyšovanie protikrpučného povedomia - projekt bol ukončený v júli 2004.
•  Local Government Initiative:

- Samosprávny program – projekt končí vo februári 2005.
• National Endowment for Democracy:

- Samosprávny program – projekt skončil v apríli 2004.
• Partnership for Transparency Fund:

- Monitorovanie verejného obstarávania – projekt trvá do augusta 2005.
• The Canadian Fund:

- Implementácia protikorupčných opatrení v podnikaní 
• Úrad vlády SR:

- Protikorupčné vzdelávnie na stredných školách – projekt trval do novembra 2004.
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