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Mesto Martin  má ambíciu stať sa vlajkovou loďou v boji proti korupcii 

 
Martin (22. júla 2008) – Mesto Martin plánuje ako prvé na Slovensku, zaviesť do praxe 

komplexný balík protikorupčných opatrení. Mestské zastupiteľstvo tento zámer 

schválilo na návrh primátora Andreja Hrnčiara. Jedinečný protikorupčný projekt bude 

mesto realizovať v spolupráci s Transparency International Slovensko. Zástupcovia 

tejto medzinárodnej mimovládnej organizácie, dnes so zamestnancami mestského úradu 

identifikujú oblasti citlivé na korupciu v rámci plánovaného workshopu.  

 

Projekt s názvom: Audit, príprava a zavedenie vybraných protikorupčných opatrení v meste 

Martin,  na návrh primátora Andreja Hrnčiara podporilo mestské zastupiteľstvo schválením 

uznesenia č. 84/08 zo dňa 29. mája 2008. Uznesením sa z mestského rozpočtu vyčlenila 

finančná čiastka vo výške 700 000 Sk. “Vo všetkých oblastiach verejného života, počnúc 

verejným obstarávaním a končiac personálnou politikou, pôjdeme vysoko nad rámec našich 

povinností určovaných zákonom. Chcem minimalizovať možnosť korupcie a zverejňovať 

všetko, aj to, čo je nad rámec zákona,“ vyhlásil Andrej Hrnčiar. 

 

Prvotná fáza realizácie projektu spočíva v hĺbkovom audite, ktorý má diagnostikovať 

existujúci stav v meste Martin. Druhou fázou je príprava balíčka protikorupčných opatrení a 

vyvrcholením je ich zavedenie do praxe. “Audit jednotlivých politík mesta stále prebieha. 

Dnes v rámci diagnostického workshopu identifikujeme oblasti citlivé na korupciu v meste,“ 

informovala prezidentka Transparency International Slovensko Emília Sičáková-Beblavá. 

 

Predmetom auditu Transparency International Slovensko budú napríklad oblasti: predaj a 

prenájom majetku, obsadzovanie voľných miest a postov v organizáciách v zriaďovacej 

pôsobnosti mesta, prístup k informáciám o fungovaní samosprávy,  etická infraštruktúra 

a konflikt záujmov volených predstaviteľov mesta, transparentne územné plánovanie, dotačná 

politika mesta atď.  

 

Keďže Veľvyslanectvo U.S.A. na Slovensku podporilo grantom tento projekt, na dnešné 

stretnutie zamestnancov mesta s odborníkmi z Transparency International Slovensko prišiel aj 

americký veľvyslanec na Slovensku Vincent Obsitnik. Na spoločnom workshope vystúpil 

s príhovorom, v ktorom ocenil mesto Martin a jeho primátora Andreja Hrnčiara za iniciatívu 

pri zorganizovaní takéhoto workshopu. V príhovore ďalej povedal: „Korupcia v podnikaní 

a slabé miesta obcí pri dohľade nad verejným obstarávaním môžu mať hlboký dopad na 

zdravie regiónu, a v konečnom dôsledku aj na celú krajinu. Korupcia je morálnou otázkou, 

ale má aj skutočné a hmatateľné náklady. Korupcia negatívne vplýva na zodpovednosť, 

oslabuje integritu trhu a brzdí zahraničné investície, potláča hospodársky rast a udržateľný 

rozvoj. Svojim negatívnym dopadom na ceny a služby ovplyvňuje bežných občanov. Skrátka, 

podkopáva právny štát a samotnú demokraciu a robí z ľudí – hnacej sily zmeny a rastu – 

cynikov, ktorí strácajú záujem o účasť na verejnom živote a o zlepšenie svojej životnej 

situácie.“ 


