
REBRÍČEK TRANSPARENTNOSTI 100 NAJVÄČŠÍCH MIEST 2022

Transparency International Slovensko, október 2022



MIESTNA SAMOSPRÁVA

• 2927 miest a obcí

• Dovedna hospodária s vyše 5,6 miliardami eur

• Dôležité kompetencie: školy, škôlky, cesty, zeleň, osvetlenie, kultúra, domovy 
seniorov, stavebné konania, územné plánovanie, odpady, miestne dane...

• 29. októbra – spojené 

9. miestne a 

6. regionálne voľby 

• 2927 primátorov a 
starostov, vyše 20-tisíc 
poslancov

• 2018: 85% starostov 
uspelo

• Účasť: 48,7%



PREČO REBRÍČEK?

• Šiesty rebríček transparentnosti 

100 najväčších miest 

(2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2022)

• v máj 2022 – šiesty rebríček žúp 

• poukázanie na rozdiely v transparentnosti medzi 
mestami, tlak na väčšiu otvorenosť

• zdieľanie dobrej praxe

• prístup k informáciám umožňuje verejnú kontrolu vedenia miest, pravidlá 
obmedzujú priestor na svojvôľu

• vyššia transparentnosť však automaticky neznamená odolnosť voči  korupcii



ČO SME HODNOTILI?

11 oblastí

109 indikátorov

5 typov zdrojov dát





HODNOTENÉ OBLASTI



• Verejná kontrola miest 
je opäť o čosi vyššia 

• Oproti roku 2018 sa 
zlepšilo ¾ miest

• 75 indikátorov 
zlepšenie / 24 
zhoršenie

• Rozdiel 2018/2022: 
• +5,8 percent. bodov
• 2016/2022: +11 pb
• 2010/2022: +23 pb

• Župy 2022: 69%







NIEKTORÉ ZISTENIA

Zlepšenie

Počet miest, ktoré 
zverejňujú video/zvukové 
záznamy zo zastupiteľstva 
narástol od roku 2018 zo 
65 na 78 (v 2010 len 13)

Nástroje participatívneho 
rozpočtovania využíva 39 

samospráv oproti 17 v 
roku 2018

Počet miest, ktoré majú 
zverejnený etický kódex 
volených predstaviteľov 
stúpol od roku 2018 z 38 

na 57

Stagnácia alebo 
zhoršenie

Iba 35% samospráv 
prijíma automaticky cez 

výberové konania aj 
referentov (oproti 29% 

v roku 2018).

Zápisnice z komisií 
zastupiteľstva stále 
zverejňuje iba 63% 

samospráv (rovnako ako v 
2018)

Za volebné obdobie 
zaznamenalo aspoň jeden 
podnet zamestnanca na 
nekalé praktiky iba 12 

samospráv 

Nové zistenia

Aspoň minimum datasetov
vo formáte otvorených 

dát zverejňuje 51 zo 100 
samospráv 

Sekciu so zámermi na 
predaj a prenájom 

majetku nemá na webe až 
tretina miest 

Polovica miest popisuje na 
webe postup pri podávaní 

žiadostí v stavebnom a 
územnom konaní



ETIKA MIESTNYCH POLITIKOV

školy ďalšie

organizácie

• len  polovica (54 samospráv 
zverejňuje etické pravidlá pre 
poslancov

• za štyri roky sa situácia zlepšila 
len mierne (48 v 2018)

• z krajských miest kódex nemajú 
ešte Košice

• V Žiline boj s vizuálnym smogom narazil na konflikt záujmov poslanca. 



ZVEREJŇOVANIE ZMLÚV

školy ďalšie

organizácie

• Stupava – 95% • Šurany – 18%



Otázka od občana: Kto vám upratuje?

Opýtaní: organizácie miest (DSS, CVČ, ZUŠ, Knižnica, 

Kultúrne stredisko, Múzeum, atď....)

DSS Hlohovec: „Kto ste? Na aké účely 
informáciu potrebujete?“

CVČ Pezinok: „Pre koho pracujete?“

školy ďalšie

organizácie

neodpovedali

neodpovedali

Stredisko kultúry BA-Nové Mesto: 
„Nepomýlili ste sa? Naozaj chcete 
informáciu od nás?

neodpovedali
školy

organizácie



UŽITOČNOSŤ NOVÍN



• Nový ukazovateľ –

úroveň zverejňovania 

OD (existencia a počet 

open data datasetov) :

• API

• georeferenčné dáta

• dáta s vysokou 

• pridanou hodnotou

• dáta so zákonnou 

povinnosťou 

zverejňovania

NOVÉ TRENDY

• V nejakej podobe zverejňuje informácie v podobe otvorených 

dát už polovica hodnotených samospráv

• Najvyššie hodnotenie získalo 13 miest

• Najlepšie sú na tom Bratislava, Košice, Prešov a Trnava



OTVORENÉ DÁTA



SKOKANI REBRÍČKA

Šamorín      +79 miest a 34 pb 

Stará Turá   +72 miest a 33 pb 

Humenné    +70 miest a 35 pb 

KE Staré Mesto  -57 miest   a 8 pb

Svidník                -43 miest a 10 pb

Galanta               -41 miest   a 7 pb

Pozn.: Bodový vzostup alebo pokles je len orientačný, metodika bodovania prešla medziročne miernou 
úpravou





OTVORENÁ SAMOSPRÁVA

2. Miesto

Martin - 76,5%

3. Miesto

Rožňava - 75,4%

100. miesto 

Nová Dubnica: 35%



OTVORENÁ SAMOSPRÁVA

1. Miesto 

Vranov nad Topľou - 78,7%

2. Miesto

Martin - 76,5%

3. miesto

Stará Turá - 84%



OTVORENÁ SAMOSPRÁVA

1. Miesto 

Vranov nad Topľou - 78,7%

2. miesto

Vranov nad Topľou: 86%

3. miesto

Stará Turá: 84%



OTVORENÁ SAMOSPRÁVA

1. miesto 

Partizánske- 88%

2. miesto

Vranov nad Topľou- 86%

3. miesto

Stará Turá - 84%



PORTÁL S REBRÍČKAMI

• samosprava.transparency.sk

http://samosprava.transparency.sk/rankings/cities


KONTROLA KAMPANÍ

• volby.transparency.sk

http://samosprava.transparency.sk/rankings/cities


www.transparency.sk

facebook.com/transparencysk

twitter.com/transparencysk

transparency.blog.sme.sk

https://transparency.blog.sme.sk/
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ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ

„Projekt ‘Aktívnym občianstvom ku kvalitnejšej samospráve (With Active Citizenship for a Better Selfgovernment)’ je 
podporený z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom 
programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.

https://transparency.blog.sme.sk/

