
                                             

 

 

 

 

 

TLAČOVÁ SPRÁVA 
  

  

 

Mesto Martin už pozná svoje korupčné slabiny a chce ich odstrániť  
 

 

Martin (16. septembra 2008) – Transparency International Slovensko (TIS) už určila 

diagnózu mesta Martin v oblasti korupcie. Na dnešnom pracovnom stretnutí táto 

medzinárodná mimovládna organizácia odprezentuje výsledky auditu 17-tich oblastí 

citlivých na korupciu. Zároveň navrhne mestu, ako ich má odstrániť. Martin pred viac 

ako mesiacom oznámil, že chce byť vlajkovou loďou v boji proti korupcii a začal 

spolupracovať s TIS na zavádzaní komplexného balíka protikorupčných opatrení. 

 

Po odprezentovaní výsledkov auditu, TIS pripraví pre Martin balík protikorupčných opatrení. 

Úlohou mesta bude ich následná aplikácia v praxi. „Objednali sme si nezávislý audit, aby 

nám odhalil kde sú naše slabiny. Teraz sme povinní tieto slabiny odstrániť. Máme jasný cieľ - 

dostať mesto pod verejnú kontrolu a minimalizovať korupciu. V Martine to musí isť,“ vyjadril 

svoje odhodlanie primátor mesta Andrej Hrnčiar. 

 

Transparency International Slovensko v uplynulých dvoch mesiacoch skúmala 17 oblastí 

citlivých na korupciu, napríklad: rozhodovanie mesta o predaji a prenájme hnuteľného 

a nehnuteľného majetku, spôsob obsadzovania voľných pracovných miest, sprístupňovanie 

a zverejňovanie informácií, verejné obstarávanie, spôsob prideľovania bytov, uzatváranie 

verejno-súkromných partnerstiev, politiku rozpočtovania atď.  

 

„Mesto Martin má najväčšie rezervy vo vzťahu k organizáciám vo svojej zriaďovateľskej 

pôsobnosti. Na druhej strane, ide nad rámec zákona v informovaní o rozpočtovom procese, 

hoci v tejto oblasti absentuje dôslednosť a systematickosť,“ skonštatovala po audite 

prezidentka TIS Emília Sičáková-Beblavá. Zároveň uviedla, že mesto Martin má viaceré 

oblasti citlivé na korupciu upravené aj internými pravidlami, pri implementácii nových 

postupov by však mohlo postupovať oveľa transparentnejšie a efektívnejšie. Toto 

konštatovanie sa týka najmä oblasti verejného obstarávania, odpredajov majetku vo 

vlastníctve mesta či vzťahov s partnermi zo súkromného sektora pri zabezpečovaní viacerých 

typov služieb.  

  

V závere správy z auditu sa tiež uvádza, že mestu akoby chýba odvaha experimentovať – 

rešpektuje síce zákony, ale pri implementácii nových postupov by mohlo postupovať oveľa 

transparentnejšie a efektívnejšie. Celkovo možno konštatovať, že v meste Martin vládne pro-

klientsky orientovaná kultúra administratívy. Z tohto dôvodu mnohé veci fungujú, aj keď ich 

neupravuje zákon alebo inštitucionálne pravidlá.  

 

Príprava protikorupčných opatrení je naplánovaná na obdobie september - november 2008. 

V novembri a decembri 2008 tento jedinečný projekt na Slovensku, vyvrcholí zavádzaním 

opatrení do praxe, v podobe tréningu zamestnancov a predstaviteľov mesta, expertmi TIS. 


