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AJ V ŽUPÁCH IDE O VEĽA

• Župy dovedna hospodária s vyše 1,8 miliardou eur ročne (2021)
(viac ako rozpočet ministerstva zdravotníctva či obrany)

• Dôležité kompetencie - opravy ciest, prímestská doprava, zariadenia sociálnych 
služieb, stredné školy, regionálne nemocnice, knižnice, divadlá, turistický ruch



Rozpočet TTSK 2022
najmenší -163 mil. €



ŽUPANI A DÔVERA



REBRÍČKY TRANSPARENTNOSTI

• Rebríčky transparentnosti Otvorená samospráva – účinný nástroj na 
meranie prístupu

• Šiesty rebríček žúp (2011, 2013, 2015, 2017, 2020, 2022)

• Poukázanie na rozdiely v transparentnosti medzi župami; vzájomná inšpirácia 
dobrými príkladmi; možnosť sledovať trendy 

• Prístup k informáciám umožňuje verejnú kontrolu vedenia žúp, pravidlá 
obmedzujú priestor na svojvôľu

• Vyššia transparentnosť však automaticky neznamená menej korupcie



ČO SME HODNOTILI



Váhy zdrojov 



TRENDY



POSTUPNÉ ZLEPŠOVANIE



VNÍMANIE RIZIKA



TOP NÁRAST 

• Na začiatku pandémie ponúkala 
videozáznamy zo zasadnutí 
zastupiteľstva v plnej miere polovica 
žúp, dnes ich na webe nemá už len 
Nitrianska župa (zvukové záznamy). 

• Tri župy začali zverejňovať výročné 

správy župných spoločností

• Pred dvoma rokmi neumožňovala ani 
jedna župa sledovať legislatívny 
proces k schvaľovaným VZN, dnes to 
robia 2 župy v plnej miere, 2 čiastočne.

+16 pb Účasť verejnosti na 
rozhodovaní

+18 pb Podniky a organizácie



PRETRVÁVAJÚ AJ NEDOSTATKY

• Stále iba tri župy informujú o výsledku 
verejných obchodných súťaží na predaj 
a prenájom majetku.

Predaj a prenájom majetku

• TSK predal v apríli 2022 areál gymnázia v 
Handlovej za 460-tisíc eur firme, ktorá 

ho chce prestavať na byty.

Prístup k informáciám

• Aj naďalej iba dve župy v plnej miere 
informujú o príjmoch županov a 
odmenách župných poslancov



MYSTERY SHOPPING
• Súčasťou rebríčka aj test / mystery shopping (bežný občan)

• 1 infožiadosť na Úrad VÚC (databázy, ktoré VÚC zverejňuje v štandarde 
otvorených dát; obmedzenia účasti verejnosti na rokovaniach orgánov VÚC) –
8/8 žúp

• 1 infožiadosť na KOCR zriaďovanú VÚC (výdavky na marketing + štruktúra; 
počet a náklady na zahraničné prac. cesty) – 5/8 KOCR (BSK, BBSK, KSK)

• 1 email županovi (odpočet aj toho, čo sa nepodarilo počas volebného obdobia) 
– 5/8 županov (BSK,TTSK,KSK)

• 1 email hlavnému kontrolórovi (kontrola platieb za očkovanie + pochybenia; 
reakcia na nefunkčný link) – 4/8 kontrolórov (BSK,ZSK,PSK,KSK) – upozornenie 
na nefunkčný link len TSK

• 1 správa cez FB profil župy (prostriedky - pomoc utečencom z Ukrajiny) – 8/8
• 1 telefonát na úrad VÚC v angličtine (očkovanie proti COVID-19 pre cudzincov 

žijúcich na SK) – 4/8 (3 vôbec,1 čiastočne)



ZMLUVY – ŽIADNY PROGRES



ZMLUVY – ZLÁ PRAX



• V 2020 sme župy kritizovali, že iba dve 
zabezpečili verejnú súťaž na prímestskú 
autobusovú dopravu

• Súťaž v krajoch napokon prebehla, v mnohých 
s problémami

• Upozornili sme na situáciu v Košickej župe, 
ktorá zorganizovala na poslednú chvíľu tender 
za takmer pol miliardy eur s extrémne 
krátkymi lehotami

• Výsledkom bolo, že sa do súťaže prihlásili len 
súčasní dopravcovia

• Župa nemala na výber a musela akceptovať 
ich podmienky.

AUTOBUSOVÉ TENDRE



• 3 župy prijímajú 
výlučne cez 
výberové 
konania

• 2 župy takmer 
100% cez VK

• 1 župa 
obsadzuje 
polovicu miest 
cez VK

• 2 župy menej 
než 25% cez VK

PERSONÁLNA POLITIKA



• V priemere župy 
prijímajú cez 
výberové konania:

• 3/4 vedúcich 
odborov

• menej než 1/2 
vedúcich oddelení 

• 2/3 referentov

PERSONÁLNA POLITIKA

• 2022          vedúcich oddelení cez VK

• 2022 referentov cez VK



• Existencia a 
počet open data
datasetov

• API

• georeferenčné
dáta

• dáta s vysokou 
pridanou 

hodnotou

• dáta so 
zákonnou 
povinnosťou 
zverejňovania

NOVÉ TRENDY

• Nový ukazovateľ – úroveň zverejňovania OD 

• Informatizácia procesov → vyššia transparentnosť a 

efektivita samosprávy
• Náklady vs. Benefity
• Vznik nových príležitostí



OTVORENÉ DÁTA



OTVORENÉ DÁTA



VÝSLEDKY 2022



TROJNÁSOBNÝ VÍŤAZ



• Nadpriemerný 

výsledok iba v 2 z 11 

oblastí (sociálne 

služby, etika)

• Nezverejňujú 

prehľadne 

informácie o predaji 

a prenájme majetku 

• V župných novinách 

prevláda pozitívna 

prezentácia župana

• Jediní nemajú

videozáznamy na 

webe

POSLEDNÉ MIESTO



SKOKANI REBRÍČKA

+13,0 pb (+3 miesta) 

+12,6 pb (+2 miesta)

-1,9 pb          (-3 miesta)



SKOKANI OBDOBIA

KSK +29 pb

BBSK +24 pb

NSK +3 pb

PSK +18 pb

2017-2022





PODROBNOSTI K REBRÍČKU
• samosprava.transparency.sk

• Každá župa sa dá rozkliknúť

• Po kliknutí na symbol pri 
každej z 11 oblastí sa 
zobrazia odpovede župy na 
jednotlivé otázky 

• Po rozkliknutí na ďalšiu 
úroveň možno porovnávať 
odpovede medziročne

• Možno porovnávať župy aj 
navzájom

http://samosprava.transparency.sk/


www.transparency.sk

www.facebook.com/transparencysk

tis@transparency.sk
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