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Hodnotenie Transparency International Slovensko (TIS) Otvorená samospráva 2018 bolo podporené z Európskeho
sociálneho fondu cez Operačný program Efektívna verejná správa.
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Úvod
Pre väčšinu ľudí predstavuje samospráva najbližší dotyk s politikou. Miestni politici ovplyvňujú
to, ako sa rozvíja výstavba v našom okolí, v akom stave sú cesty, aké školy navštevujú deti
a aké sociálne služby poskytujeme seniorom, kde sa rúbu stromy alebo koľko zaplatíme na
daniach z nehnuteľností a za psa. Okrem významných kompetencií majú mestá a obce k
dispozícii aj značné zdroje, ročne hospodária s vyše 4,6 miliardami eur (2018). Ďalšie miliardy
vlastnia v majetkoch a prevádzkujú aj tisíce organizácií a stovky obchodných firiem. V
samosprávach preto existuje aj veľký priestor na korupciu, klientelizmus a neefektívnosť.
V Transparency International Slovensko (TIS) sme presvedčení o dôležitosti účinnej verejnej
kontroly miestnych politikov a úradníkov. Usilujeme sa o to rôznymi spôsobmi, či už
komunikáciou s predstaviteľmi miest, obcí a žúp, poradenstvom, zverejňovaním káuz,
verejným tlakom na sprísňovanie príslušných zákonov alebo predstavovaním dobrej a zlej
praxe. Jedným z nástrojov uľahčujúcich verejnú kontrolu je aj porovnávanie transparentnosti
samospráv, ktoré realizuje TIS už od roku 2010 cez rebríčky transparentnosti miest a žúp.
V októbri 2018, mesiac pred ôsmimi slobodnými komunálnymi voľbami, zverejnila TIS už piaty
rebríček transparentnosti 100 najväčších miestnych samospráv na Slovensku (žije v nich viac
ako 2,6 milióna obyvateľov). Zjednodušene tento rebríček nazývame aj rebríčkom najväčších
miest, hoci je v ňom vzhľadom na počet obyvateľov zahrnutých aj desať väčších mestských
častí Bratislavy, osem mestských častí Košíc a dokonca aj obec Smižany (okres Spišská Nová
Ves), v ktorej žije takmer 8700 obyvateľov.
Hodnotenia otvorenosti miest a žúp voči verejnej kontrole sa tešia aj veľkej pozornosti médií,
miestnych politikov i obyvateľov zo všetkých regiónov. Závery aktuálneho rebríčka miest boli
v celoslovenských i lokálnych médiách citované viac ako 130-krát, portál s podrobnými
výsledkami navštívilo počas prvého mesiaca po ich zverejnení viac ako 15-tisíc užívateľov.
Hlavným cieľom hodnotení je motivovať samosprávy, aby podporovali verejnú kontrolu a
zapojenie verejnosti do rozhodovania v čo najväčšej možnej miere. Takýto prístup je podľa TIS
nevyhnutným predpokladom pre dôveryhodnú verejnú správu.
Zároveň je dôležité zdôrazniť, že rebríčky transparentnosti sú len prvotným ukazovateľom
otvorenosti samospráv, ktorý nezaručuje automatickú odolnosť mesta voči nekalým
praktikám. Ak by sme použili školskú analógiu, dosiahnuté skóre možno prirovnať
k vysvedčeniu pre predstaviteľov samosprávy, no iba z jedného, hoci veľmi dôležitého
predmetu.
Vďaka transparentnému prístupu je však podstatne jednoduchšie aj odhaľovanie
potenciálnych pochybení, ku ktorým môže pri výkone verejnej správy dochádzať. Rebríčky
zároveň umožňujú mestám čerpať inšpirácie z dobrej praxe v najotvorenejších samosprávach.
To, že sa tak deje, ukazujú aj samotné výsledky rebríčkov. Dosiahnuté priemerné skóre v nich
sa neustále zvyšuje, téma transparentnosti patrí medzi kľúčové pred každými komunálnymi
voľbami a proaktívne a inovatívne opatrenia hodnotené v rebríčkoch využíva v praxi čoraz viac
samospráv.
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Zástupcovia troch najtransparentnejších slovenských radníc si preberajú ocenenia Otvorená
samospráva 2018.
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Zhrnutie
Kľúčovým zistením Rebríčka transparentnosti stovky najväčších miestnych samospráv na
Slovensku je, že na konci siedmeho volebného obdobia boli opäť o čosi otvorenejšie. Za dva
roky sa dokázali v priemere zlepšiť o 6 percentuálnych bodov. Priemerné skóre 57% je dosiaľ
najvyššie v histórii meraní (od roku 2010), hoci stále ponúka značný priestor na zlepšenie.
Okrem zvyšujúcej sa otvorenosti je dobrou správou, že TIS mohla po prvý raz udeliť najvyšší
rating transparentnosti A+, ktorý získali za prekonanie hranice 85 percent dve samosprávy –
Vranov nad Topľou a bratislavská mestská časť Nové Mesto.
Potešiteľným výsledkom je aj to, že iba 14 zo stovky miest si v skóre pohoršilo. Najviac sa
prepadla Banská Štiavnica, zaznamenala pokles až o 51 priečok a figuruje na 65. mieste (54%).
Skokanom roka sa stala košická mestská časť Nad jazerom, ktorá zaznamenala vzostup až o 68
priečok a so ziskom 63% je aktuálne 29.
Hodnotené mestá sa pritom dokázali za posledné dva roky zlepšiť až v deviatich z celkovo
jedenásť oblastí. Najviac v oblasti Bytov a zariadení sociálnych služieb. V praxi to znamená
napríklad častejšie zverejňovanie zápisníc z rokovaní bytových komisií alebo dôslednejšie
informovanie o pravidlách pri žiadostiach o miesta v zariadeniach sociálnych služieb,
materských školách a jasliach.
Mierne zhoršenie nastalo v oblastiach Dotácií a grantov, kde až sedemdesiat percent
samospráv nezverejňuje informácie o menších dotáciách prideľovaných priamo primátorom
alebo starostom, ako aj v oblasti Obecných podnikov a organizácií, na ktorom sa podieľalo
slabšie informovanie o činnosti mestských firiem.
Spomedzi jednotlivých ukazovateľov možno vyzdvihnúť napríklad pokrok pri otázke o video
alebo zvukových záznamoch z rokovaní mestských zastupiteľstiev, ktoré už zverejňuje 65 zo
sto najväčších samospráv. V roku 2010 ich bolo iba 13. Etický kódex zamestnancov dosiaľ
prijalo a zverejnilo 48 samospráv a v 38 mestách sa etickým kódexom riadia aj volení
predstavitelia. Pozitívnym trendom zvyšujúcim zapojenie sa verejnosti do rozhodovania sú aj
participatívne rozpočty, ktoré v roku 2018 využívalo už 17 samospráv.
Medzi pretrvávajúce nedostatky možno zaradiť zistenia, že iba necelá tretina radníc vyberala
uchádzačov o referentské pozície vždy cez výberové konanie alebo že až 89% miest neriešilo
od prijatia zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti v roku 2014 ani jediné
oznámenie o nekalých praktikách v samospráve a jej organizáciách. Drvivá väčšina miest
naďalej rozhoduje o dotáciách bez jasného bodovacieho systému, nezverejňuje majetkové
priznania poslancov a nepoužíva elektronické aukcie pri predajoch a prenájmoch majetku.
Podrobné výsledky s hodnotením jednotlivých miest i oblastí sú zverejnené na portáli
Otvorená samospráva, vrátane viacerých analytických funkcií na sledovanie trendov,
distribúcie jednotlivých odpovedí alebo porovnávanie výsledkov.
Hodnotenie Otvorená samospráva 2018 bolo podporené z Európskeho sociálneho fondu cez
Operačný program Efektívna verejná správa a z projektu Posilňovanie občianskej kontroly
verejnej správy podporeného Open Society Institute Budapest Foundation.
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Metodológia
Hodnotenie Transparency International Slovensko (TIS) Otvorená samospráva 2018, ktoré
zobrazuje úroveň transparentnosti, obsah a množstvo poskytovaných informácií, kvalitu
protikorupčných mechanizmov, ako aj zapájanie obyvateľov do rozhodovania v stovke
najväčších miestnych samospráv, vychádza z piatich zdrojov dát, a to:
Zdroje dát
-

Kvality informovanosti prostredníctvom webových stránok samospráv (váha 71,8%)
Odpovedí samospráv zaslaných na základe žiadostí bežných občanov aj TIS, no podľa
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (váha 9,7%)
Odpovedí samospráv zaslaných v dotazníku TIS na základe žiadosti podľa zákona č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (váha 14%)
Informácie získané prostredníctvom údajov z EKS (Elektronický kontraktačný systém)
(váha3%)
Hlasnetruby.transparency.sk – Prínos radničných novín pre informovanosť občanov o
politike a činnosti samosprávy (Index Benefit): (váha 1,5%)
Graf 1. Zdroje dát
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Hodnotené oblasti
TIS hodnotenie realizuje cez 11 oblastí a 105 indikátorov, ktoré zahŕňajú predovšetkým
informácie týkajúce sa právomocí miestnych samospráv vyplývajúcich zo zákona (napr. predaj
a prenájom majetku), a tiež politík, ktoré by podľa TIS mali mať miestne samosprávy oficiálne
upravené (napr. etika a konflikt záujmov).
Najväčšiu váhu (tabuľka 1.) majú oblasti Prístupu k informáciám, Rozpočtu a zmlúv a Účasti
verejnosti na rozhodovaní. Bližšie informácie o jednotlivých oblastiach a politikách – vrátane
otázok – sú vysvetlené priamo na portáli.
Vo väčšine prípadov otázky odrážajú existenciu určitého nástroja transparentnosti (napr.
používate elektronické aukcie aj pri predajoch? Áno/Nie), teda sú založené na verejne
dostupných, ľahko merateľných a objektívne overiteľných dátach. Maximálny počet bodov za
všetky oblasti, ktorý mohla samospráva získať bol 100. Hodnotenie prebiehalo v období jún až
október 2018.
Tabuľka 1. Váhy a výsledky 2018

Celkové hodnotenie jednotlivých samospráv je uvedené v percentách od 0 do 100%. Pri
hodnotení sú zobrazené nielen percentuálne hodnoty za celú samosprávu, ale tiež
percentuálne vyjadrenie získaných bodov za jednotlivú politiku (oblasť). Hodnotenie okrem
týchto percentuálnych hodnôt poskytuje pre lepšie zorientovanie sa a porovnanie tiež
známky. Tie boli prideľované podľa nasledovnej stupnice:

7

Tabuľka 2. Ratingová škála

Ako sme upozornili už v úvode tejto analýzy, rebríček Otvorená samospráva 2018 je len
prvotným ukazovateľom otvorenosti samosprávy. Čím vyššie je mesto v rebríčku umiestnené,
tým väčšmi obec podľa TIS zužuje priestor pre korupciu a netransparentnosť. V žiadnom
prípade sa však vysoko otvorená samospráva nedá označiť za nekorupčnú, a naopak. Dobré
formálne pravidlá spravidla vedú k nižšej korupcii, ale určite jej menší rozsah negarantujú.
Komplexnejšiu protikorupčnú stratégiu ponúka TIS samosprávam formou osobitného auditu,
ktorý sa zameriava najmä na hĺbkové skúmanie procesov vo vybratých oblastiach, odhaľovanie
slabín a navrhovanie vylepšení týchto procesov tak, aby bola zabezpečená lepšia verejná
kontrola, a teda aj dôveryhodnosť samotných procesov. Od roku 2008 sme takúto stratégiu
spracovali pre päť miest, jednu mestskú časť, dve župy a jednu štátnu firmu.
Hodnotenie Otvorená samospráva 2018 nadväzuje na komplexné hodnotenia samospráv z
rokov 2010, 2012, 2014 a 2016. TIS opäť o niečo upresnila a zdokonalila tento rebríček
upravením niektorých otázok či miernymi zmenami v ich váhe a hodnotení. Až 87% otázok z
predošlého ročníka však zostalo zachovaných a výsledky aktuálneho rebríčka sú tak do veľkej
miery porovnateľné s predošlými hodnoteniami.
Metodologické upozornenie: Hlavným cieľom merania transparentnosti v samosprávach je
poukázať na mieru otvorenosti voči verejnej kontrole. Nedá sa vylúčiť, že niektoré informácie
vyhodnotené v rebríčku ako nezverejnené, sa na webe samosprávy môžu nachádzať. Ak sú
však zverejnené na užívateľsky ťažko dostupnom alebo neintuitívnom mieste (kde ich neboli
– napriek snahe – v primeranom čase schopní nájsť ani naši hodnotitelia), takéto zverejňovanie
informácií sa z nášho pohľadu míňa účelu, ktorým má byť práve účinná verejná kontrola.
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Transparentnosť podľa typu samospráv
Výsledky najnovšieho rebríčka transparentnosti stovky najväčších miest, ktoré dosiahli
v priemere 57-percentné skóre, potvrdili zistenia z predošlých ročníkov – že úroveň
transparentnosti sa mierne líši aj podľa typu samospráv (graf 2.).
Zrejme najviditeľnejší je tento trend pri veľkostných kategóriách sídiel. Kým samosprávy nad
50-tisíc obyvateľov dosiahli priemerne skóre v rebríčku na úrovni 65%, pri mestách pod 20tisíc to bolo iba 53%. Tieto výsledky možno považovať za do určitej miery logické, keďže väčšie
samosprávy sú pod silnejším verejným tlakom a pôsobí v nich aj viac súkromných médií. Viac
zamestnancov a väčšie rozpočty im zároveň poskytujú výhodu, napríklad pri prevádzkovaní
webstránok, ktoré sú tak často obsiahlejšie a aktuálnejšie.
Graf 2. Priemerné skóre podľa typu samospráv
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Aj v tomto aspekte však existujú významné výnimky, ktoré ukazujú, že dôležitejší, ako veľkosť
sídla, môže byť prístup vedenia mesta k témam transparentnosti. Víťazom rebríčka sa stal
východoslovenský Vranov nad Topľou s necelými 23-tisíc obyvateľmi a jediná obec v rebríčku
Smižany s 8700 obyvateľmi obsadila 24. pozíciu. Naopak, siedma najväčšia miestna
samospráva na Slovensku – Nitra so 77-tisícmi obyvateľmi – skončila až na 76. mieste a oproti
priemeru v tejto veľkostnej kategórii dosiahla výrazne podpriemerné skóre (51% oproti 65%).
Mierny rozdiel v prístupe k transparentnosti možno pozorovať aj podľa typu primátora. Kým
pri novozvolených primátoroch dosiahlo priemerné skóre 60%, pri znovuzvolených to bolo
55%. V tomto prípade možno vysloviť hypotézu, že novozvolení primátori mohli témam
transparentnosti venovať väčšiu pozornosť, keďže mnohí z nich práve jej nedostatok u svojich
predchodcov kritizovali.
Pokiaľ ide o príslušnosť k politickým stranám, rebríček 2018 potvrdil pozorovania z minulosti,
podľa ktorých sa v priemere lepšie darilo primátorom kandidujúcim za stredopravé strany
(62%) alebo ako nezávislí (59%). Naopak najhoršie v priemere obstáli primátori za SMK (50%),
tí však v hodnotenom období viedli iba tri radnice a podľa toho treba túto štatistiku aj vnímať.
V súvislosti s analýzou výsledkov rebríčka podľa politickej príslušnosti primátorov sa objavili aj
výhrady, že TIS v hodnotení znevýhodňuje primátorov za stranu Smer. S týmto tvrdením prišla
po zverejnení rebríčka 2018 vtedajšia primátorka Humenného Jana Vaľová (Smer). Humenné
obsadilo v rebríčku poslednú – stú priečku a Vaľová v novembrových voľbách primátorskú
pozíciu neobhájila.
TIS takúto interpretáciu výsledkov jednoznačne odmieta. Pri hodnotení transparentnosti 100
najväčších miest nehrá politická príslušnosť primátorov žiadnu úlohu. Všetky kritéria sú
prehľadne zverejnené na portáli Otvorená samospráva, sú rovnaké pre všetky samosprávy a
každý si môže naše hodnotenie pozrieť.
Výsledky podľa politickej príslušnosti primátora porovnávame až dodatočne po uzatvorení
hodnotenia, rovnako ako ich porovnávame podľa kraja či veľkosti sídla. Je pravda, že týchto
porovnaní nám opakovane vychádza, že primátori kandidujúci ako nezávislí alebo za
stredopravé strany dosahujú v hodnotení transparentnosti v priemere lepšie výsledky ako
primátori za Smer.
Aktuálna politická situácia v komunálnej sfére je však taká, že ako nezávislí kandidujú aj mnohí
súčasní či bývalí straníci, alebo ich strany aspoň neformálne podporujú. V prvej desiatke
najotvorenejších miest z rebríčka 2018 je tak napríklad až polovica samospráv vedených
nezávislými primátormi a starostami, ktorých podporoval Smer. Rebríček žúp zas vlani vyhral
Trenčiansky kraj, ktorý vedie poslanec NR SR za Smer Jaroslav Baška.
Za zmienku ešte stojí porovnanie priemerného skóre samospráv podľa toho, či v ich čele stojí
muž alebo žena. V aktuálnom ročníku 2018 z tohto porovnania vychádzajú lepšie samosprávy
vedené primátormi (58%). Jedenásť samospráv, ktoré do novembrových komunálnych volieb
viedli ženy, dosiahlo priemerné skóre 55%.
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Zverejňovanie a sprístupňovanie informácií
Otvorenosť miest voči verejnej kontrole sme v rámci rebríčka transparentnosti 2018
posudzovali v jedenástich kategóriách od Prístupu k informáciám až po Obecné podniky
a organizácie (tabuľka 1). V tejto analýze však nerozpisujeme zistenia za každú jednotlivú
oblasť a zameriavame sa na štyri prierezové ukazovatele miery otvorenosti, ktoré sa viac či
menej týkajú všetkých hodnotených politík. Týmito ukazovateľmi sú: Zverejňovanie
a sprístupňovanie informácií; Kvalita zverejňovania a užívateľská prístupnosť; Pravidlá a
Zapojenie verejnosti do rozhodovania.
Pokiaľ ide o počet indikátorov, najväčšiu pozornosť venujeme v rámci rebríčkov nepochybne
téme zverejňovania a sprístupňovania informácií, teda posudzovaniu toho, či sa samosprávy
delia s dôležitými údajmi o svojej činnosti aj s obyvateľmi. Otvorenosť verejných inštitúcií
považujme za kľúčovú zložku prevencie proti korupčným a klientelistickým praktikám.
Sprístupňovanie
Ako vyplýva z grafu 1., informácie zverejňované na webstránkach mesta tvorili až 72%
z celkového skóre (z hľadiska počtu otázok ide o 79 zo 105 indikátorov). Ďalších päť
indikátorov sa týkalo sprístupňovania, o tieto informácie sme žiadali prostredníctvom žiadostí
podľa Zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
Jednu z týchto žiadostí sme podávali aj v mene študentky, ktorá s TIS spolupracovala, no
nebola s našou organizáciou nijako identifikovateľná. Zaujímalo nás, ako budú samosprávy
reagovať na infožiadosť bežného obyvateľa. V tomto prípade sme sa pýtali na frekvenciu
vetovania rozhodnutí zastupiteľstva primátorom, ako aj na počty a dôvody protestov
prokurátora voči rozhodnutím samosprávy.
Napriek tomu, že sedem samospráv (Bardejov, Humenné, Košice, Nové Mesto nad Váhom,
Stará Ľubovňa, Veľké Kapušany, Vráble) na infožiadosť vôbec nedopovedalo (čo svedčí buď
o nie dobre fungujúcom emailovom kontakte pre zasielanie infožiadostí alebo priamo
o porušení zákona), situácia v tejto oblasti sa zlepšuje. V predposlednom rebríčku z roku 2016
na infožiadosť študenta vôbec nedopovedalo až 29 zo 100 samospráv.
Pre porovnanie, na infožiadosť zasielanú v lete 2018 v mene TIS odpovedalo 99 zo 100
samospráv, jedinou výnimkou bolo Mesto Humenné.
Horšie však podobný test dopadol pri organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti skúmaných
samospráv (graf 3). Naša spolupracovníčka sa niekoľko dní pred koncom školského roku
obrátila na najväčšie základné školy v mestách (v prípade bratislavského a košického
magistrátu na základné umelecké školy).
Ukázalo sa, že školy majú počas letných prázdnin problém odpovedať na e-mail. Takmer
polovica (43%) nedokázala dodržať zákonnú formu a lehotu. Výnimkou neboli ani odpovede
typu: Som na pláži, potrebujete to hneď? Viacerí predstavitelia škôl dokonca tvrdili, že sa
Infozákon na školy nevzťahuje.
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Graf 3. Testovanie infozákona v mestských základných školách

Zverejňovanie
Z hľadiska zverejňovania informácií na webstránkach možno vypichnúť viacero pozitívnych
i negatívnych ukazovateľov. Medzi pozitíva možno zaradiť napríklad fakt, že počet miest
zverejňujúcich video alebo zvukové záznamy z rokovaní zastupiteľstva narástol od roku 2014
zo 41 už na 65 (v roku 2010 ich bolo len 13).
Za nedostatočný môžeme stále označiť prístup miest pri zverejňovaní odmien poslancov
(aspoň čiastočne tak robí iba 19 zo 100 radníc), majetkových priznaní primátorov (14 zo 100)
alebo pracovného programu primátora (12 zo 100).
Distribúciu odpovedí pre všetky indikátory si podobne možno jednoducho vygenerovať na
portáli k rebríčkom. Pri každej otázke stačí rozkliknúť oranžovú ikonku s piktogramom
stĺpcového grafu.
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Kvalita zverejňovania a užívateľská prístupnosť
Zverejňovanie zmlúv
Z lokálnej úrovne nezriedka prichádzajú aj inovatívne riešenia, ktoré neskôr preberajú aj ďalšie
samosprávy alebo sú dokonca adaptované na národnej úrovni. Medzi také možno zaradiť
proaktívne zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok, s ktorým ako prví prišli - najskôr
neoficiálne v roku 2005 a o rok neskôr aj oficiálne - v Šali.
Jednou z výhod rebríčkov transparentnosti je aj to, že môžu pre samosprávy slúžiť aj ako
inšpirácia dobrej praxe (nad rámec zákona). Aj z tohto dôvodu sme šaliansku inováciu zaradili
v prvom rebríčku v roku 2010 medzi indikátory. Zoznamy zmlúv s údajmi v tom čase
zverejňovalo na stránke 11 zo 100 samospráv.
Protransparentné opatrenie zo samospráv si všimla aj vláda Ivety Radičovej a od roku 2011 sa
zverejňovanie zmlúv a údajov o faktúrach a objednávkach stalo povinné pre všetky verejné
inštitúcie. Meranie tohto indikátora sa tak stalo zbytočné a od roku 2012 sme preto
presmerovali našu pozornosť na kvalitu zverejňovaných dokumentov. Práve cez zmluvy,
faktúry a objednávky totiž dokáže verejnosť najefektívnejšie kontrolovať hospodárnosť,
efektívnosť a účelnosť výdavkov verejných inštitúcií.
Kým väčšina štátnych organizácií zverejňuje zmluvy na ústrednom Centrálnom registri zmlúv,
samospráv sa táto povinnosť netýka a zmluvy, faktúry a objednávky zverejňujú na svojom
webovom sídle (s výnimkou malých obcí, ktoré stránku nemajú a dokumenty zverejňujú v
Obchodnom vestníku). Dôsledkom tejto praxe sú aj významné rozdiely v úrovni zverejňovania
týchto dokumentov. TIS preto meraniu kvality zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok
venuje špecifickú pozornosť aj v rámci pravidelných rebríčkov transparentnosti.
Metodika hodnotenia kvality zverejňovania zmlúv na internete, ktorú využíva TIS vo svojich
pravidelných rebríčkoch transparentnosti 100 najväčších miestnych samospráv i 8 žúp,
pozostáva z dvoch samostatne posudzovaných častí a 22 podindikátorov.
Prvou je hodnotenie kvality zverejňovania dokumentov, kde skúmame najmä to, či bola
samotná zmluva zverejnená, a to aj vrátane povinných príloh, ako aj to, či dokumenty
umožňujú automatizované spracovanie (vyhľadávanie a kopírovanie). V druhej časti sa
zameriavame na kvalitu systému zverejňovania a teda či sú dokumenty zverejňované včas, či
systém umožňuje ich vyhľadávanie, triedenie a export, ako aj to, či sú prepojené so súvisiacimi
dokumentami – napríklad faktúrami. Výsledné skóre samosprávy potom kombinuje oba tieto
ukazovatele (tabuľka 3).
Dobrým príkladom odlišnej praxe sú mestá Ružomberok a Šurany, ktoré v tomto indikátore
vyšli v aktuálnom rebríčku transparentnosti na opačných koncoch poradia. Kým Ružomberok
dosiahol takmer 95% možných bodov, Šurany získali sotva 15%. Dôvod je badateľný už pri
letom pohľade na dané sekcie na stránkach oboch samospráv.
Ružomberok zverejňuje dokumenty cez jeden z externe prevádzkovaných portálov eGov.sk,
ktorý umožňuje jednoduché vyhľadávanie a triedenie dokumentov podľa rôznych
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ukazovateľov, obsahuje o nich detailné metadáta a umožňuje aj export údajov. Ružomberok
zároveň zverejňuje dokumenty vo formáte umožňujúcom automatizované spracovanie.
Tabuľka 3. Indikátory pre výpočet kvality zverejňovania zmlúv

Šurany naproti tomu zverejňujú dokumenty vo vlastnej réžii, avšak bez nástroja na
vyhľadávanie či triedenie zmlúv. Názvy dokumentov zároveň často tvoria iba nič nehovoriace
názvy ako „zmluva o dielo“ a po ich otvorení sa zväčša zobrazí len oskenovaný obrázok
dokumentu bez možnosti vyhľadávať či kopírovať. Takýto prístup verejnú kontrolu
mimoriadne sťažuje.
Užívateľská prístupnosť webstránky
Ďalším kvalitatívnym indikátorom rebríčka je posudzovanie úrovne kvality užívateľskej
prístupnosti oficiálnej stránky samosprávy. Pri tomto indikátore sa konkrétne zameriavame na
dostupnosť anglickej mutácie o samospráve, indexovateľnosť vyhľadávačom, funkčný
vyhľadávací nástroj na stránke, responzívnosť, verziu pre slabozrakých, ako aj na prepojenie
so sociálnymi sieťami.
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V priemere získalo sto najväčších miest v tomto ukazovateli 55 percent, najväčšie nedostatky
sme identifikovali pri dostupnosti informácií v anglickom jazyku (obsiahlejšie informácie
o samospráve poskytovalo v angličtine iba 17 zo 100 radníc) a pri dostupnosti informácií pre
slabozrakých (verziu pre slabozrakých nemalo až 62 mestských webov).
Verejnoprávnosť radničných novín
Ako samostatný indikátor v rebríčku 2018 sme použili aj výsledky z hodnotenia užitočnosti,
objektívnosti a verejnoprávneho charakteru mestských novín v 100 najväčších mestách, ktoré
TIS uskutočnila v priebehu leta 2018.
Hodnotenie radničných novín sledovalo viacero pozitívnych i negatívnych faktorov ako sú
podiel samosprávnych tém v novinách, poskytnutie priestoru pre kritické a polemické názory,
zapájanie verejnosti do budúcich rozhodnutí, anonymita článkov, nadmerná propagácia
primátora a vedenia mesta či podiel zmienok poškodzujúcich oponentov. Ak by v periodiku
panovala rovnováha medzi pozitívnymi a negatívnymi ukazovateľmi, jeho skóre by dosiahlo
50 percent (Index Benefit).
Nad touto hranicou skončilo 47 s celkovo 86 hodnotených novín, prevažovali v nich teda
pozitívne nad negatívnymi ukazovateľmi (graf 4). Avšak len mierne - až 35 titulov sa cez stred
škály prehuplo len o menej ako 10 percentuálnych bodov.
Naďalej tak pretrvávala situácia z minulých rokov, kedy významná časť úradujúcich primátorov
a starostov zneužívala radničné noviny vydávané za verejné peniaze predovšetkým na svoju
propagáciu a v niektorých prípadoch dokonca i očierňovanie oponentov.
Graf 4. Výsledky radničných novín v hodnotení ich verejnoprávneho charakteru
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Pravidlá
Ďalšou kľúčovou oblasťou, ktorá môže mať veľký vplyv na efektívnosť a dôveryhodnosť výkonu
verejnej správy, sú pravidlá. Inštitúcia, ktorá má na dôležité procesy prijaté jasné pravidlá a tie
sú podľa možností aj zverejnené, poskytuje svojmu vedeniu menší priestor na svojvoľné
rozhodovanie.
V rebríčkoch transparentnosti sa preto zameriavame aj na túto oblasť a skúmame, či majú
samosprávy napríklad zavedené etické kódexy, pravidlá na riešenie konfliktu záujmov členov
orgánov rozhodujúcich o prerozdeľovaní dotácií, pravidlá pre prideľovanie mestských bytov,
miest v zariadeniach sociálnych služieb alebo prijímanie detí do materských škôl a jaslí.
Graf 5. Vývoj podielu miest s etickými kódexami volených predstaviteľov
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Kým vývoj v oblasti prijímania etických kódexov je potešiteľný (rastie aj podiel samospráv
s etickým kódexom zamestnancov úradu, ktorý dosiahol v roku 2018 už 48%), v oblasti
pravidiel pre prideľovanie dotácií vnímame stále veľké rezervy. Až 86 percent samospráv stále
granty rozdáva len na základe formálnych alebo úplne absentujúcich pravidiel a žiadatelia
o dotácie sú tak odkázaní na osobné preferencie členov hodnotiacich komisií.
Hodnotiace tabuľky s jasnými kritériami a pridelenými bodmi pre jednotlivé žiadosti dokonca
nezverejňuje ani jedna samospráva. Ako pozitívny príklad v tejto oblasti môže slúžiť Mesto
Bytča, ktoré pri jednotlivých žiadostiach zverejňuje aspoň krátky komentár ozrejmujúci
rozhodnutie komisií.
V ďalších spomínaných oblastiach možno hovoriť skôr o pozitívnom vývoji. Pravidlá pre
prenájom mestských bytov zverejňuje na stránke 83 percent radníc, pravidlá pre prideľovanie
miest v zariadeniach sociálnych služieb možno nájsť na webstránkach 69 percent samospráv,
v prípade prijímania detí do materských škôl a jaslí dosahuje podiel 45 percent.

17

Zapojenie verejnosti do rozhodovania
Efektívna účasť obyvateľov na rozhodovaní je vo všeobecnosti podmienená dvomi základnými
faktormi: širokým a včasným prístupom k informáciám o jednotlivých verejných politikách, a
následnou možnosťou zapojiť sa do procesu tvorby verejných rozhodnutí. V našich rebríčkoch
tak popri zverejňovaní a jeho kvalite kladieme veľký dôraz aj na participáciu.
Možnosti, ako vytvárať verejnosti podmienky na účinné zapájanie sa do rozhodovania, sú
pomerne široké. Či už ide o členstvo neposlancov v komisiách zastupiteľstva, otvorenosť
zasadnutí orgánov mesta pre verejnosť, pripomienky k legislatíve alebo verejný dohľad nad
férovosťou či efektívnosťou rozhodnutí samosprávy napríklad cez kontrolu verejných
obstarávaní a zmlúv. Zo strany radnice je možné zvyšovať zapojenie verejnosti aj inovatívnymi
nástrojmi ako je napríklad participatívne rozpočtovanie.
Ako teda samosprávy k týmto možnostiam v roku 2018 pristupovali? Celkovo možno hovoriť
o miernom progrese. Podiel samospráv s verejne prístupnými rokovaniami komisií mestského
zastupiteľstva stúpol od roku 2016 z 56 na 58 percent, v prípade mestskej rady z 29 na 37
percent.
Priestor vystúpiť na rokovaní zastupiteľstva aj bez predchádzajúceho súhlasu poslancov
vytvára občanom aktuálne 48 percent radníc, kompletné materiály k zastupiteľstvu si
obyvatelia mohli najmenej dva dni pred rokovaním poslancov stiahnuť z webstránky v troch
štvrtinách miest. Nástroj alebo aplikáciu na verejné zaslanie a sledovanie odpovedí na
sťažnosti či pripomienky občanov momentálne na webstránke poskytuje 58 percent miest. Vo
väčšine išlo o banner s odkazom na externú službu Odkaz pre starostu.
Za pozitívny možno označiť aj nárast samospráv využívajúcich nástroje participatívneho
rozpočtovania, pri ktorom majú obyvatelia mesta možnosť hlasovať o podpore konkrétnych
občianskych projektov. Takúto možnosť obyvateľom v roku 2018 ponúkalo 17 radníc (tabuľka
4), kým v roku 2016 ich bolo len desať. Ich zoznam si možno jednoducho vygenerovať aj na
portáli k rebríčku (po rozkliknutí oranžovej ikonky s piktogramom stĺpcového grafu pri danej
otázke).
Negatívne v tejto oblasti naopak hodnotíme prax samospráv pri zverejňovaní vyhodnotenia
pripomienok verejnosti k aktuálne platnému územnému plánu alebo k jeho posledným
aktualizáciám. Takýto prehľad v užívateľsky prístupnej forme zverejňujú iba tri zo sto
samospráv, a to Hlohovec, Stupava a Žiar nad Hronom.
Ďalším zistením v tejto oblasti bolo, že žiadny špecifický nástoj pre nahlasovanie nekalých
praktík (telefonická linka, online formulár, etický komisár, atď.) neposkytuje obyvateľom až 71
zo 100 najväčších samospráv.
Aktívnu participáciu v tejto téme by však zodpovedná radnica mala podporovať aj vo vnútri
úradu. Že sa tak zatiaľ veľmi nedeje, ukazuje prax v oblasti nahlasovania nekalých praktík
zamestnancami. Hoci všetky samosprávy majú už od roku 2015 povinnosť prijať smernicu na
oznamovanie protispoločenskej činnosti a stanoviť postup, ako majú zamestnanci
v podobných prípadoch postupovať, tí v praxi túto možnosť takmer nevyužívajú. Až 89% miest
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neriešilo od prijatia zákona ani jediné oznámenie o nekalých praktikách v samospráve a jej
organizáciách. Táto štatistika môže svedčiť aj o tom, že systému oznamovania nekalých praktík
zamestnanci nedôverujú a postup tak existuje iba na papieri.

Tabuľka 4. Zoznam samospráv využívajúcich participatívny rozpočet
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Záver
Samosprávny program sme v TIS spustili už v roku 1999 a naše aktivity v tejto oblasti sme
postupne rozširovali. Aktuálne sú postavené na štyroch hlavných pilieroch: analýzach a
článkoch o zvyšovaní transparentnosti v samospráve; protikorupčných stratégiách; sieťovaní
a školení lokálnych aktivistov a miestnych politikov a od roku 2010 aj na meraní a porovnávaní
úrovne otvorenosti miest a žúp cez rebríčky transparentnosti.
Rebríčky sa za tento čas osvedčili ako efektívny nástroj verejnej kontroly. V prvom hodnotení
úrovne transparentnosti v roku 2010 dosiahla stovka najväčších slovenských miestnych
samospráv priemerné skóre 39%, o osem rokov neskôr to už bolo 57%.
Kým v roku 2010 zverejňovalo záznamy z rokovaní zastupiteľstiev napríklad len 13 samospráv
zo sto, v roku 2018 to už bolo 65. Výrazne rastie aj počet miest s etickými kódexami, verejnými
zápisnicami z rokovaní orgánov, podrobnými informáciami o dotáciách, participatívnymi
rozpočtami a pokračovať by sme mohli ďalej.
Mnohé odporúčania dôležité pre verejnú kontrolu, ktoré roky aj prostredníctvom rebríčkov
presadzujeme, sa stávajú štandardom. Mestá sa vďaka jednoduchému vzájomnému
porovnávaniu v rebríčkoch dokážu inšpirovať a prijímať riešenia, ktoré verejnú kontrolu
jednoznačne uľahčujú. Priemerné skóre miest na úrovni 57% svedčí o tom, že priestor na
zlepšovanie je v prístupe k otvorenosti voči verejnej kontrole stále pomerne značný.
O význame takéhoto hodnotenia dobre vypovedajú aj stovky konzultácií, ktoré sme k
jednotlivým odporúčaniam za posledné roky poskytli predstaviteľom miest, politikom,
novinárom či verejnosti. Sme radi, že aj naše aktivity pomáhajú k otvorenejším samosprávam
po celom Slovensku a vo vyhodnocovaní transparentnosti samospráv preto plánujeme
pokračovať aj naďalej.
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Výsledky rebríčka
Tabuľka 5. Celkové poradie miest v rebríčku Otvorená samospráva 2018
Poradie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Názov
Vranov nad Topľou
Bratislava - Nové Mesto
Rožňava
Hlohovec
Partizánske
Žiar nad Hronom
Šaľa
Banská Bystrica
Bratislava - Petržalka
Bratislava - Staré Mesto
Prievidza
Trenčín
Žilina
Fiľakovo
Malacky
Bratislava - Vrakuňa
Trnava
Ružomberok
Martin
Poprad
Pezinok
Považská Bystrica
Košice - Staré Mesto
Smižany
Sabinov
Nové Zámky
Levice
Prešov
Košice - Nad jazerom
Dunajská Streda
Spišská Nová Ves
Zvolen
Piešťany
Bratislava - Ružinov
Brezno
Sereď
Bratislava - Karlova Ves
Bytča
Levoča
Košice - Juh
Moldava nad Bodvou

Známka
A+
A+
A
A
A
A
A
A
AAAAAAAAAB+
B+
B+
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
BBBB21

Skóre 2018 Zmena pozície
87%
0
86%
+2
79%
0
76%
+15
76%
+1
75%
+16
75%
+14
75%
-3
75%
-2
73%
0
72%
-3
72%
+6
72%
-4
71%
+10
70%
-3
70%
+60
70%
+3
66%
-3
65%
-17
65%
+29
65%
-10
65%
-6
65%
+39
65%
+5
64%
-12
64%
+8
63%
-4
63%
+5
63%
+68
62%
+35
61%
+10
61%
0
61%
-6
60%
-6
60%
+16
60%
+6
60%
-11
60%
-7
59%
+35
59%
+6
59%
-3

Poradie
42
43
44
45
46
47
48
49
50
–
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

Názov
Bratislava
Senica
Zlaté Moravce
Galanta
Stará Ľubovňa
Liptovský Mikuláš
Krompachy
Košice - Sídlisko KVP
Snina
Priemer
Stupava
Bánovce nad Bebravou
Svidník
Trebišov
Košice - Sídlisko Ťahanovce
Bratislava - Rača
Michalovce
Púchov
Topoľčany
Myjava
Košice - Západ
Sečovce
Košice
Kežmarok
Banská Štiavnica
Vráble
Lučenec
Komárno
Bratislava - Dúbravka
Handlová
Stropkov
Holíč
Dolný Kubín
Modra
Stará Turá
Nitra
Bratislava - Devínska Nová Ves
Nové Mesto nad Váhom
Čadca
Kysucké Nové Mesto
Senec
Kolárovo
Bratislava - Podunajské Biskupice
Veľký Meder
Košice - Dargovských hrdinov

Známka
BBBBBBBBBBBBBBBBC+
C+
C+
C+
C+
C+
C+
C+
C+
C+
C+
C+
C+
C+
C+
C+
C+
C+
C+
C+
C+
C+
C+
C
C
C
C
C
C
22

Skóre 2018
59%
58%
58%
58%
58%
58%
58%
57%
57%
57%
57%
56%
55%
55%
55%
55%
55%
55%
54%
54%
54%
54%
54%
54%
54%
54%
53%
53%
52%
52%
52%
52%
52%
51%
51%
51%
50%
50%
50%
49%
49%
49%
48%
47%
47%

Zmena pozície
-25
+18
+10
-20
-7
-17
+2
+22
+22
0
-11
0
+4
+35
+40
-21
-10
+1
+27
+13
-5
+18
-27
0
-51
-22
-19
+14
+8
-17
-11
-2
-28
-37
+3
+3
-9
+3
-12
-25
-38
+6
-25
16
-10

Poradie
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Názov
Bardejov
Dubnica nad Váhom
Revúca
Detva
Štúrovo
Skalica
Košice - Sever
Tvrdošín
Veľký Krtíš
Rimavská Sobota
Šamorín
Nová Dubnica
Veľké Kapušany
Šurany
Humenné

Známka
C
C
C
C
CCCCCD+
D+
D+
D+
D
D
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Skóre 2018
46%
46%
45%
45%
45%
44%
43%
42%
40%
39%
39%
37%
36%
32%
32%

Zmena pozície
-17
-24
-5
-23
+0
-4
+1
-8
+2
-4
-4
+1
-4
0
-16
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o korupcii v týchto oblastiach.

O Transparency
Transparency International Slovensko je mimovládna nezisková organizácia. TIS patrí medzi
viac ako 100 pobočiek celosvetového hnutia proti korupcii Transparency International.
Transparency verí, že s korupciou sa dá bojovať najmä zvýšením transparentnosti a
zredukovaním byrokracie. Protikorupčná stratégia TIS sa zakladá na úzkom dialógu s partnermi
zo súkromného sektora, občianskej spoločnosti a verejného sektora. Aby Transparency splnila
svoj cieľ, ktorým je podpora prijímania a implementácie protikorupčných programov a
zvýšenie transparentnosti vo verejnom sektore, snaží sa o spoluprácu so všetkými
relevantnými aktérmi.
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Podporte Transparency International Slovensko
Podporiť Transparency International Slovensko znamená zasadiť sa za lepšie Slovensko. S
Vašou podporou dokážeme v boji za vyššiu transparentnosť viac, lebo zmena môže prísť len
vtedy, ak všetci spojíme svoje sily proti nehospodárnemu narábaniu s verejnými financiami.
Pridajte sa k tým, ktorí veria, že je našou osobnou zodpovednosťou niečo zmeniť.
Finančná podpora
Náš boj proti korupcii by sa nezaobišiel bez pomoci našich podporovateľov. Ak je Vám naša
činnosť sympatická, pomôžte nám, prosím, prostredníctvom finančnej podpory. Aj vďaka
Vášmu daru budeme môcť naďalej robiť našu prácu odborne a nezávisle. Na rozdiel od účelovo
viazaných dlhodobých grantov vieme vďaka podpore od jednotlivcov pohotovo reagovať na
aktuálne témy, ktoré hýbu našou krajinou. Váš dar, akýkoľvek malý alebo veľký, pre nás okrem
finančnej pomoci predstavu aj obrovskú morálnu podporu, ktorú si veľmi vážime.
Váš jednorazový dar či pravidelnú podporu nastavíte úplne jednoducho tu:
https://transparency.darujme.sk/124
Nefinančná podpora
Rovnako ako finančný príspevok je pre nás dôležitá aj nefinančná podpora. Podporte nás
nefinančným darom a pomôžte nám napĺňať naše poslanie. Pomôže nám napríklad
preplatenie nákladov na tlač, preklad materiálov, poskytnutie kancelárskych potrieb či priestor
na semináre alebo konferencie. Uvítame dobrovoľníctvo, zdieľanie skúseností či odborné
poradenstvo poskytnuté zdarma alebo za výhodnejšie podmienky. Viac informácií ohľadom
jednotlivých foriem podpory nájdete na www.transparency.sk v sekcii Podporte nás alebo
nám napíšte na podporte@transparency.sk.

Transparency International Slovensko
Bajkalská 25
827 18 Bratislava
Slovensko
Telefón: 02 5341 7207
tis@transparency.sk
www.transparency.sk
www.transparency.blog.sme.sk
www.facebook.com/transparencysk
www.twitter.com/transparencysk
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