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Úvod 
 

Slovensko prešlo po veľkých spoločenských a politických zmenách v roku 1989 aj 

zložitým procesom privatizácie mnohých štátnych spoločností a podnikov. Vo 

viacerých dôležitých sférach poskytovania služieb obchodnými subjektami si však 

štát vplyv zachoval aj naďalej, a to z rôznych dôvodov od čisto politických, cez 

strategické až po tie pragmatické. Poskytovanie niektorých služieb prostredníctvom 

verejných spoločností je napokon v istej miere bežné všade vo svete, vrátane krajín 

Európskej únie či Spojených štátov amerických.  

Medzi najznámejšie štátne firmy na Slovensku patria napríklad Železničná spoločnosť 

Slovensko, Slovenská pošta alebo Slovenský plynárenský priemysel. Stopercentne 

štátom vlastnenými akciovými spoločnosťami sú ale aj Všeobecná zdravotná 

poisťovňa, Národná diaľničná spoločnosť, národná lotériová spoločnosť TIPOS 

a desiatky ďalších. Okrem nich štát poskytuje služby a obchoduje aj prostredníctvom 

iných právnych foriem ako sú štátne podniky (napr. Lesy Slovenskej republiky), 

spoločností s ručením obmedzením (MH Invest) alebo subjektov zriadených 

zákonom (Rozhlas a televízia Slovenska či Exportno-importná banka slovenskej 

republiky).  

Už len z tohto stručného výpočtu vidno, že štát stále zostáva kľúčovým vlastníkom 

spoločností zamestnávajúcim desaťtisíce ľudí a hospodáriacich s miliardami eur 

ročne. (A to sme ešte nespomínali dcérske spoločnosti štátnych firiem ako je 

organizátor trhu s elektrinou OKTE či pološtátne spoločnosti ako sú Slovenské 

elektrárne.)  

Zároveň však platí, že tieto spoločnosti operujúce na pomedzí verejného a 

súkromného sektora a o svojej činnosti zverejňujú výrazne menej informácií ako iné 

štátne či samosprávne organizácie. Ich manažéri, rozhodujúci o obrovských verejných 

zdrojoch, sú tak neraz pod menšou verejnou kontrolou ako starostovia malých dedín.  

Transparency International Slovensko preto dlhodobo venuje pozornosť aj tejto 

oblasti a zvyšovať priestor pre kontrolu verejných spoločností sa snaží viacerými 

spôsobmi od rebríčkov transparentnosti firiem, cez protikorupčné audity, 

konzultácie so štátnymi manažérmi a politikmi až po upozorňovanie na kauzy 

a príklad dobrej a zlej praxe. Situáciu v tejto oblasti sme podrobne popísali napríklad 

v analýze Slovenské verejné firmy zostávajú netransparentné z roku 2015.  

Vlastníkom verejných firiem však nie je len štát, ale aj miestne samosprávy a župy. 

Najmä mnohé mestá a obce poskytujú cez takéto firmy svojim obyvateľom dôležité 

služby súvisiace s vykurovaním, pitnou vodou, zvozom odpadu, údržbou zelene, 

správou bytov či mestskou dopravou. V roku 2019 sme sa preto opäť rozhodli bližšie 

zamerať aj na spoločností vlastnených samosprávami a vytvorili sme aj samostatný 

rebríček transparentnosti najväčších mestských firiem.  

Na špecifickom portáli k rebríčku je prvýkrát možné porovnať úroveň 

transparentnosti mestských firiem aj s ďalšími verejnými spoločnosťami (štátnymi, 

župnými, univerzitnými, ale aj zahraničnými). Celkovo sme do hodnotenia zaradili 47 

mestských firiem, vrátane 14 vodárenských spoločností vlastnených viacerými 

https://www.transparency.sk/wp-content/uploads/2015/08/statnefirmyweb-def-opr..pdf
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samosprávami z jednotlivých regiónov. V roku 2018 tieto spoločnosti dovedna 

hospodárili s vyše 800 miliónmi eur. Pre porovnanie – to je viac, ako spolu ročne minú 

ministerstvá kultúry a životného prostredia.  

Hlavné zistenia o úrovni transparentnosti mestských firiem, ako aj ukážky príkladov 

dobrej praxe, prinášame zhrnuté v tejto analýze.   

Zároveň považujeme za dôležité hneď v úvode zdôrazniť, že výsledky firiem 

v rebríčkoch transparentnosti sú len prvotným ukazovateľom otvorenosti 

spoločností. Čím vyššie je spoločnosť v rebríčku umiestnená, tým je v nej podľa 

Transparency väčší priestor pre verejnú kontrolu a obmedzovanie potenciálnych 

korupčných či klientelitických rizík. V žiadnom prípade sa však v rebríčku vysoko 

umiestnená firma nedá označiť za nekorupčnú, a naopak. 

Podrobné výsledky s hodnotením jednotlivých firiem sú zverejnené na portáli 

http://firmy.transparency.sk/, vrátane viacerých analytických funkcií na sledovanie 

trendov, distribúcie jednotlivých odpovedí alebo porovnávania výsledkov. 

Hodnotenie transparentnosti mestských firiem 2019 bolo podporené z Európskeho 

sociálneho fondu cez Operačný program Efektívna verejná správa.  

  

  

http://firmy.transparency.sk/
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Cenu pre najtransparentnejšiu mestskú firmu si v roku 2019 od Transparency International 
Slovensko prebral riaditeľ spoločnosti Mestské lesy Košice a.s. František Beli. 
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Metodika 
 

Hodnotenie transparentnosti mestských firiem 2019 vychádza z rovnakej metodiky, 

akú sme použili aj pre hodnotenie ostatných slovenských verejných firiem – 

predovšetkým štátnych. Obe hodnotenia prebiehali súčasne, aby mohla verejnosť 

porovnať úroveň transparentnosti v mestských a štátnych spoločnostiach.   

Rebríček mapuje predovšetkým úroveň zverejňovania dôležitých informácií 

o činnosti firiem, prax v oblasti sprístupňovania informácií občanom, ako aj 

existenciu pravidiel pre dôležité rozhodovacie procesy. Pri mestských firmách sme sa 

zamerali na 47 významných spoločností vlastnených väčšími slovenskými 

samosprávami, pričom hodnotenie vychádzalo z piatich zdrojov dát:  

 

Zdroje dát 
 

- údajov o činnosti firiem zverejnených na ich webových stránkach, v ich 

výročných správach a etických kódexoch (váha 56,1 %);  

- údajov o zmluvách, faktúrach a objednávkach firiem zverejňovaných podľa 

Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (váha 5,3 %); 

- odpovedí firiem zaslaných na základe žiadostí bežných občanov a to tak podľa 

zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám ako aj formou 

anonymného podnetu (váha 8,8 %); 

- odpovedí firiem na dotazník TIS zaslaný na základe žiadosti podľa Zákona č. 

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (váha 26,3 %); 

- informácií získaných prostredníctvom údajov z portálu Úradu pre verejné 

obstarávanie (váha 3,5 %). 

 

Graf 1. Zdroje dát 
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Hodnotené oblasti a ich váhy 
 

V rámci rebríčka transparentnosti mestských firiem bolo celkovo posudzovaných 

šesť oblastí a 57 indikátorov (časť z nich obsahovala aj ďalšie podindikátory).  

Najväčšiu váhu pri našom hodnotení mala oblasť Komunikácia a zverejňovanie 

vrátane hodnotenia zverejňovania povinných informácií ako napríklad uzavretých 

zmlúv. Vo väčšine prípadov otázky odrážajú existenciu určitého nástroja 

transparentnosti (napr. používate elektronické aukcie? Áno/Nie), teda sú založené 

na verejne dostupných, ľahko merateľných a objektívne overiteľných dátach. 

Tabuľka 1. Váhy a výsledky 2019 

 

 

Celkové hodnotenie jednotlivých spoločností je uvedené v percentách od 0 do 100 

percent. (maximálny zisk 200 bodov = 100 %). Všetky otázky a bodovanie sú 

dostupné pre každú firmu po jej rozkliknutí v rebríčku a kliknutí na modrý symbol 

„plus“ pri jednotlivých kategóriách. 

V rebríčku sú zobrazené nielen percentuálne hodnoty za celkové hodnotenie 

spoločnosti, ale tiež percentuálne vyjadrenie získaných bodov za jednotlivé politiky. 

Rebríček okrem týchto percentuálnych hodnôt poskytuje pre lepšie zorientovanie sa 

a porovnanie tiež známky (rating). Tie boli prideľované podľa nasledovnej stupnice: 

Tabuľka 2. Ratingová škála 
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Ako sme upozornili už v úvode tejto analýzy, rebríček Transparentné verejné firmy 

(2019) je len prvotným ukazovateľom otvorenosti spoločností. Čím vyššie je 

spoločnosť v rebríčku umiestnená, tým je v nej podľa Transparency menší priestor 

pre korupciu a netransparentnosť. V žiadnom prípade sa však vysoko otvorená firma 

nedá označiť za nekorupčnú, a naopak. Dobré formálne pravidlá spravidla vedú k 

nižšej korupcii, ale na 100 % jej menší rozsah negarantujú. 

Pre zástupcov samotných spoločností či ich zakladateľov by malo toto hodnotenie 

slúžiť predovšetkým na vzájomné porovnanie a zároveň im na jednom mieste 

ponúknuť príklady dobrej praxe, ktorými sa môžu inšpirovať. V neposlednom rade 

má toto hodnotenie slúžiť ako motivácia, ocenenie a povzbudenie k pokračovaniu v 

dobre odvedenej práci a snahe. 
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Zhrnutie hlavných zistení 
 

Základne zistenie hodnotenia transparentnosti mestských firiem z roku 2019 možno 

zhrnúť do vety, že ich transparentnosť za posledné štyri roky vzrástla len mierne. 

Kým v poslednom rebríčku v roku 2015 získalo 31 hodnotených mestských firiem 

priemerné skóre transparentnosti na úrovni 31 %, v roku 2019 sa skóre pri 47 

posudzovaných mestských firmách zvýšilo na 35 %, a teda o 4 percentuálne body.  

Tak ako pred štyrmi rokmi, aj tentokrát sa potvrdilo zaostávanie mestských firiem 

oproti spoločnostiam vlastneným štátom, ktoré dosiahli priemerné skóre 47% (a 

teda o 12 percentuálnych bodov viac).  

Takýto výsledok je do istej miery logický, keďže štátne spoločnosti majú v priemere 

väčšie rozpočty i viac zamestnancov. Rozhodujúcim je však najmä prístup 

manažmentu, prípadne vlastníka spoločnosti, čo dobre ilustruje príklad košických 

Mestských lesov. Táto mestská spoločnosť s pomerne nízkymi výnosmi necelých 6 

miliónov eur a iba 46 zamestnancami dokázala získať lepšie skóre (75%) ako väčšina 

nepomerne väčších štátnych firiem (vyššie skóre dosiahla len jediná - Tepláreň 

Košice, a.s. a to 89%).  

 

Mestské lesy Košice sa zároveň stali najväčším skokanom v aktuálnom rebríčku 

mestských firiem, keď si polepšili takmer až o 44 percentuálnych bodov. Celkovo si 

z 24 mestských firiem, ktoré boli hodnotené v rokoch 2015 aj 2019, polepšilo skóre 

až 18.  

Hodnotené mestské firmy sa pritom v priemere dokázali za posledné dva roky zlepšiť 

v štyroch zo šiestich oblastí. Významnejší pozitívny posun sme zaznamenali najmä 
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v oblastiach Komunikácia a zverejňovanie (+8,3 percentuálneho bodu) 

a Personalistika (+7,8 pb). K zlepšeniu situácie došlo aj v oblasti Dotácií a charity, 

i keď časť posunu až na úrovni 13 percentuálnych bodov je nutné pričítať aj na vrub 

úpravy metodiky, keď sme pri niektorých firmách viaceré indikátory nehodnotili. 

Mierne zhoršenie naopak nastalo v oblastiach Obstarávanie a majetok (-5,6 pb) a 

Hospodárske ukazovatele (-2,5 pb).   

 

Spomedzi jednotlivých ukazovateľov možno vyzdvihnúť napríklad pokrok v otázkach 

týkajúcich sa odmeňovania manažérov. Podiel mestských spoločností, ktoré 

v odpovedi na infožiadosť sprístupnili výšku odmien členov ich štatutárneho orgánu 

stúpol z 20 % v roku 2015 na 65 % v roku 2019, pri platoch a odmenách riaditeľov išlo 

o nárast z 10 % na 48 %.  

Citeľne stúpol aj podiel mestských firiem so zverejnený etickým kódexom (zo 6,5 % 

na 32 %) a taktiež aj podiel firiem spravidla prijímajúcich zamestnancov cez výberové 

konania (34,5 % na 47 %).  

V aktuálnom rebríčku sa objavilo niekoľko prípadov mestských firiem nasledujúcich 

dobrú prax dosiaľ známu skôr iba zo zahraničia. Medzi 47 mestskými firmami sa našlo 

8, ktoré na webstránke zverejnili základné dokumenty o ich fungovaní ako sú 

stanovy, štatút či zakladateľská listina. Pätica firiem začala zverejňovať aj výzvy na 

pridelenie finančnej alebo nefinančnej podpory, na stránkach dvoch z nich si možno 

prezrieť aj zoznam podporených subjektov a poskytnuté čiastky za posledné tri roky 

(Tepelné hospodárstvo a Mestské lesy Košice). Päť mestských firiem začalo 

zverejňovať štruktúrované životopisy svojich riaditeľov vrátane informácií o ich 

predchádzajúcich pracovných pozíciách a doterajších členstvách v orgánoch 

obchodných spoločností a neziskových organizácií.  

Medzi pretrvávajúce nedostatky možno zaradiť zistenia, že ani jedna z hodnotených 

mestských firiem nezverejňovala výsledky svojich výberových konaní, žiadna nemala 

spracovanú antikorupčný program ani špecifický nástroj na nahlasovanie nekalých 

praktík.    
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Hospodárske ukazovatele  
 
V oblasti hospodárskych ukazovateľov sme v roku 2019 hodnotili 9 indikátorov 
s celkovou váhou 20 %. 47 mestských firiem (vrátane 14 vodárenských vlastnených 
viacerými mestami a obcami v jednotlivých regiónoch) dosiahlo v tejto oblasti 
priemerné skóre 44,1 %, čo je zhoršenie o 2,5 percentuálneho bodu oproti vzorke 31 
mestských firiem zaradených v rebríčku z roku 2015.  
 

 
 

Najlepšie v tejto oblasti obstála košická mestská firma Mestské lesy Košice, ktorá 

získala pozitívne hodnotenie pri všetkých deviatich indikátoroch. V praxi to znamená, 

že spoločnosť na svojom webe poskytuje všetky základné údaje o svojom 

hospodárení. Nejde pritom len o zverejňovanie výročných správ a účtovných 

závierok, čo by malo byť samozrejmosťou, ale aj o obsah dostupných informácií.    

V spomínaných dokumentoch, prípadne v iných sekciách na webstránke spoločnosti, 

sa tak verejnosť môže oboznámiť s informáciami o vlastníckej štruktúre firmy, 

dotáciách získaných od mesta, štátu či Európskej únie, vývoji počtu zamestnancov, 

ale aj o jej hospodárskych ukazovateľoch na štvrťročnej báze (viď obrázok na ďalšej 

strane). 

Z hľadiska verejnej kontroly je dôležitou pridanou hodnotou to, že spoločnosť 

zverejňuje v rámci svojej výročnej správy aj plány výkonnostných kritérií ako sú tržby, 

zisk či nefinančné ukazovatele týkajúce sa predmetu podnikania pre aktuálne 

obdobie (Podnikateľský zámer na rok 2019). Plnenie plánovaných výkonnostných 

kritérií zároveň vo výročnej správe vyhodnocuje aj spätne (bilancia tržieb, výsledku 

hospodárenia či ťažbového plánu).  

Podrobné výsledky tejto spoločnosti, vrátane komentárov a odkazov na spomínanú 

dobrú prax možno nájsť na nasledujúcom linku: 

http://firmy.transparency.sk/profile/SUB041/2019 

http://firmy.transparency.sk/profile/SUB041/2019
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Mestské firmy, ktoré sa ocitli na opačnom spektre rebríčka v tejto oblasti, naopak 

nezverejňujú o svojej hospodárskej činnosti takmer žiadne informácie a to dokonca 

ani výročné správy. Verejnosť je tak pri ich kontrole odkázaná iba na externé zdroje, 

kde sú čiastočne dostupné aspoň niektoré informácie, ako je obchodný register, 

register účtovných závierok či projekt FinStat. Menej ako desať percent v tejto 

oblasti dosiahlo 5 zo 47 mestských firiem. 

Na ich zoznam a podrobné údaje o ich hodnotení sa možno dostať napríklad cez 

priamy link k oblasti: http://firmy.transparency.sk/rankings/iF19I/H-

mes,vod/2019/iF19I,desc,1-1000.  

  

http://firmy.transparency.sk/rankings/iF19I/H-mes,vod/2019/iF19I,desc,1-1000
http://firmy.transparency.sk/rankings/iF19I/H-mes,vod/2019/iF19I,desc,1-1000
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I. Komunikácia a zverejňovanie 
 
V oblasti Komunikácia a zverejňovanie bolo v roku 2019 hodnotených 15 
indikátorov. Niektoré z nich – ako hodnotenie kvality zverejňovania zmlúv a údajov 
o faktúrach a objednávkach, či úroveň kvality užívateľskej prístupnosti stránky 
spoločnosti – pozostávalo aj z množstva podindikátorov, čomu zodpovedá aj 
najvyššia váha oblasti (31 %) v rámci celého rebríčka. Mestské firmy dosiahli v tejto 
oblasti priemerné skóre 33,1 %, čo je zlepšenie o 8,3 percentuálneho bodu oproti 
roku 2015.  
 

 

Najvyššie hodnotenou mestskou firmou v tejto oblasti pre rok 2019 sa stal Dopravný 

podnik mesta Košice so ziskom 81 %. Spoločnosť na svojej webstránke poskytuje 

v pomerne prehľadnej podobe základné informácie o svojej činnosti, vrátane 

výročnej správy, organizačnej štruktúry, výsledkov rokovania orgánov spoločnosti či 

spôsobe podávania infožiadostí.  

V rámci tejto oblasti sme sa špecificky zamerali aj na hodnotenie kvality 

zverejňovania zmlúv a údajov o faktúrach a objednávkach, ktoré sú pre verejnú 

kontrolu nakladania s verejnými zdrojmi kľúčové. Rozsah i úroveň zverejňovaných 

dokumentov, ako aj vyhľadávacieho systému bola v skúmanej vzorke veľmi 

rozmanitá. Celkovo platí, že mestské firmy v úrovni zverejňovania zmlúv za štátom 

vlastnenými spoločnosťami výrazne zaostávajú.  

Spôsobené je to aj tým, že kým štátne firmy využívajú na zverejňovanie zmlúv 

spoločnú a prepracovanejšiu platformu Centrálny register zmlúv, mestské 

spoločnosti si dokumenty zverejňujú na vlastných stránkach cez vlastné online 

platformy.  

Pozitívnym príkladom v rámci mestských firiem môže byť práve Dopravný podnik 

mesta Košice, ktorý však v kvalite zverejňovania zmlúv tiež dosiahol iba 67 %. Na 
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rozdiel od mnohých mestských firiem ich systém umožňuje filtrovanie a vyhľadávanie 

konkrétnych dokumentov podľa kľúčových slov a dokumenty sú opatrené aj 

dôležitými metadátami.  

V oblasti možností vyhľadávania dokumentov sme však zaznamenali aj nedostatky, 

keď existujúci filter neumožňuje vyhľadávať a triediť podľa všetkých základných 

parametrov. Systém neumožňuje ani notifikovanie o nových dokumentoch pre 

vybraté transakcie či export dát. Podrobnejšiu analýzu o kvalite zverejňovania zmlúv 

a údajov o faktúrach a objednávkach plánujeme zverejniť v samostatnom 

dokumente.  

 

Špecifickým indikátorom v oblasti Komunikácie a zverejňovania bolo aj hodnotenie 

úrovne kvality užívateľskej prístupnosti webstránok spoločností, v rámci ktorého 

sme sa zamerali na existenciu ich anglickej mutácie o činnosti spoločností, 

indexovateľnosť vyhľadávačom, funkčný vyhľadávací nástroj na stránkach, ich 

responzívnosť, verziu pre slabozrakých, ako aj na prepojenie webstránok so 

sociálnymi sieťami. Viac ako 75 % získalo v tejto oblasti 12 mestských spoločností, ich 

zoznam je dostupný na tomto linku: 

http://firmy.transparency.sk/rankings/iF19022/H-0/2019/iF19022,desc,1-1000.  

Hodnotenie oblasti komunikácie a zverejňovania dopĺňali aj indikátory testujúce 

prax v mestských spoločnostiach. Formou takzvaného mystery shoppingu, kedy sa na 

spoločnosti cez žiadosť podľa Zákona o slobodnom prístupe k informáciám obrátil 

bežný občan, sme testovali dodržiavanie tohto zákona.  

Výsledky testu ukázali, že 13 zo 47 mestských spoločností nebolo schopných dodržať 

pri vybavovaní infožiadosti zákonnú lehotu alebo formu. Požadované informácie 

http://firmy.transparency.sk/rankings/iF19022/H-0/2019/iF19022,desc,1-1000
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o služobnom aute riaditeľa spoločnosti pritom občanovi neposkytlo 19 a o externých 

poradenských a konzultačných službách až 36 mestských firiem.  

Celkovo najhoršie v oblasti Komunikácie a zverejňovania obstáli Technické služby 

mesta Prešov a Mestský bytový podnik z Nového mesta nad Váhom, ktoré nezískali 

ani 10 %. Hodnotenie všetkých mestských spoločností v tejto oblasti si možno 

pozrieť na linku:  http://firmy.transparency.sk/rankings/iF19II/H-

mes,vod/2019/iF19II,desc,1-1000. 

  

http://firmy.transparency.sk/rankings/iF19II/H-mes,vod/2019/iF19II,desc,1-1000
http://firmy.transparency.sk/rankings/iF19II/H-mes,vod/2019/iF19II,desc,1-1000
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II. Obstarávanie a majetok 
 
V oblasti Obstarávania bolo pre rok 2019 hodnotených 6 indikátorov s celkovou 
váhou 10 %. Mestské firmy tu v priemere získali 38,8 %, čo predstavuje zhoršenie 
o 5,6  percentuálneho bodu oproti roku 2015.  
 

 

Najvyššie skóre v tejto oblasti zaznamenala mestský Bytový podnik mesta Košice, 

ktorý získal 80 %. Spoločnosť na webstránke odkazuje na svoj profil na portáli Úradu 

pre verejné obstarávanie, kde môže verejnosť nájsť všetky informácie o väčších 

súťažiach podniku.  

Analýza dát o obstarávaniach spoločnosti ukázala, že v priemere sa ich zúčastňuje 2,8 

uchádzačov, čo možno označiť za mierne nadpriemerný výsledok. Obstarávania 

podniku zároveň neboli od januára 2015 do augusta 2019 zaťažené žiadnym 

rozhodnutím ÚVO v jeho neprospech.  

Najpokutovanejšou mestskou firmou bol v tomto období Dopravný podnik 

Bratislava, ktorý dostal v 8 konaniach pokuty za 84-tisíc eur.  

Súčasťou tejto oblasti boli aj tri indikátory týkajúce sa nakladania s majetkom 

mestských spoločností. Bytový podnik mesta Košice na stránke zverejňuje ponuky na 

predaj a prenájom svojho majetku (viď obrázok na ďalšej strane) a riadi sa pritom 

formalizovanými pravidlami, ktoré nám poskytol. Spoločnosť však pri predajoch 

a prenájmoch svojho majetku nevyužíva elektronické aukcie.  

Menej ako 10 % v tejto oblasti získali dve mestské spoločnosti - Oravská vodárenská 

spoločnosť a TSM Dubnica nad Váhom. Poradie v tejto oblasti a podrobnosti 

o všetkých mestských firmách si môžete pozrieť na linku: 

http://firmy.transparency.sk/rankings/iF19III/H-mes,vod/2019/iF19III,desc,1-1000. 

http://firmy.transparency.sk/rankings/iF19III/H-mes,vod/2019/iF19III,desc,1-1000
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III. Personalistika 
 
V oblasti Personalistika bolo v roku 2019 hodnotených 12 indikátorov s celkovou 
váhou 21 %. 47 mestských firiem dosiahlo v tejto oblasti priemerné skóre 34,2 %, čo 
je oproti roku 2015 zlepšenie o 7,8 percentuálneho bodu.  
 

 

Dopravný podnik mesta Prešov sa pre rok 2019 stal spoločnosťou s najvyšším skóre 

v tejto oblasti, ktoré dosiahlo 79 %. Spoločnosť na webstránke zverejňovala mená 

manažérov aj ich životopisy, poskytla informácie o platoch a odmenách riaditeľa aj 

členov orgánov spoločnosti, ako aj pravidlá pre ich odmeňovanie.   

Pozitívom bol aj 100-percentný podiel zamestnancov, ktorý boli v období od januára 

2016 do decembra 2018 prijímaní cez výberové konania.  

Naopak, nedostatky sme pri tejto spoločnosti identifikovali v chýbajúcej záložke 

kariéra s priebežnými informáciami o voľných pracovných miestach či 

v nezverejňovaní výsledkov výberových konaní. Tie však zatiaľ nezverejňuje ani jedna 

zo 47 hodnotených mestských spoločností. Pre porovnanie, pri štátnych firmách tak 

robí Tepláreň Košice a Slovenská pošta. 

Vo výberovom konaní zahrňujúcim aj verejné vypočutie nebol vyberaný ani najvyšší 

manažér prešovského dopravného podniku. Celkovo takýto výber svojich riaditeľov 

deklarovalo iba 8 zo 47 mestských spoločností, predovšetkým z Bratislavy (viď 

obrázok nižšie) a Košíc. Výnimkou boli aj spoločnosti Enerbyt zo Štúrova a MBB 

z Banskej Bystrice. Ich zoznam je dostupný na linku: 

http://firmy.transparency.sk/rankings/iF19042/H-mes,vod/2019/iF19042,desc,1-

1000.  

Menej ako desať percent získali v tejto oblasti štyri mestské firmy, pričom v prípade 

dunajskostredskej spoločnosti THERMALPARK DS, prevádzkujúcej termálne 

http://firmy.transparency.sk/rankings/iF19042/H-mes,vod/2019/iF19042,desc,1-1000
http://firmy.transparency.sk/rankings/iF19042/H-mes,vod/2019/iF19042,desc,1-1000
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kúpalisko, to boli len 2 %. O personálnej politike tejto spoločnosti sa verejnosť na jej 

webstránke s výnimkou záložky s voľnými pracovnými pozíciami nedozvie vôbec nič. 

Výsledky firiem v tejto oblasti sú zverejnené v tomto linku: 

http://firmy.transparency.sk/rankings/iF19IV/H-mes,vod/2019/iF19IV,desc,1-1000.  

 

  

http://firmy.transparency.sk/rankings/iF19IV/H-mes,vod/2019/iF19IV,desc,1-1000
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IV. Etika  
 
V oblasti etiky sme sa v roku 2019 zamerali na 9 indikátorov s celkovou váhou 10 %. 
Mestské firmy v tejto oblasti získali v priemere skóre 27,8 %, čo je oproti roku 2015 
zlepšenie o 3,3 percentuálneho bodu.  
 

 

Najúspešnejšou mestskou firmou v oblasti etiky sa v rebríčku 2019 stal Dopravný 

podnik mesta Žiliny z 86 %. Spoločnosť má na stránke uvedený kontakt na 

komunikáciu s občanmi. Zverejnený má aj etický kódex (viď obrázok na ďalšej strane), 

ktorý upravuje správanie zamestnancov, rieši postup pri konflikte záujmov, politiku 

prijímania darov a iných výhod či postup v prípade porušenia noriem. Etický kódex 

zmieňuje aj stručné zásady protikorupčnej politiky, tie však nemožno považovať za 

plnohodnotný protikorupčný program. Tým nedisponovala ani jedna zo 47 

hodnotených mestských spoločností.  

Dopravný podnik mesta Žiliny  má na stránke zverejnenú aj smernicu o prijímaní a 

vybavovaní podnetov o protispoločenskej činnosti, chýba jej však špecifický nástroj 

pre nahlasovanie nekalých praktík (telefonická linka, online formulár, atď.). Podobne 

aj pri tomto indikátore nemožno ako príklad dobrej praxe uviesť ani jednu 

z hodnotených mestských spoločností.  

Súčasťou hodnotenia oblasti etiky bol aj test, v rámci ktorého sa na predstaviteľov 

firmy obrátil anonymný občan upozorňujúci na možné prijatie hodnotenejšieho daru 

jedným zo zamestnancov spoločnosti. Výsledky testu ukázali, že v priebehu 14 dní 

dokázalo na podnet vecne zareagovať 24 zo 47 mestských spoločností, ochotu 

zaoberať sa aj anonymným podnetom vyjadrilo len 21 z nich. Ich zoznamy možno 

nájsť v nasledujúcich linkoch:  

http://firmy.transparency.sk/rankings/iF19044/H-mes,vod/2019/iF19044,desc,1-

1000 

http://firmy.transparency.sk/rankings/iF19044/H-mes,vod/2019/iF19044,desc,1-1000
http://firmy.transparency.sk/rankings/iF19044/H-mes,vod/2019/iF19044,desc,1-1000
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http://firmy.transparency.sk/rankings/iF19045/H-mes,vod/2019/iF19045,desc,1-

1000.  

Až tri mestské firmy získali v oblasti etiky skóre 0 %, konkrétne ide o spoločnosť 

Emkobel zo Spišskej Novej Vsi, banskobystrickú MBB a štúrovskú spoločnosť Vadaš 

prevádzkujúcu hotel a aquapark. Zoznam je dostupný na tomto linku: 

http://firmy.transparency.sk/rankings/iF19V/H-mes,vod/2019/iF19V,desc,1-1000.   

 

 

  

http://firmy.transparency.sk/rankings/iF19045/H-mes,vod/2019/iF19045,desc,1-1000
http://firmy.transparency.sk/rankings/iF19045/H-mes,vod/2019/iF19045,desc,1-1000
http://firmy.transparency.sk/rankings/iF19V/H-mes,vod/2019/iF19V,desc,1-1000
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V. Dotácie, charita 
 
V oblasti Dotácie a charita  sme v roku 2019 hodnotili 7 indikátorov s celkovou váhou 
8 %. 47 mestských firiem tak v tejto kategórii dosiahlo priemerné skóre 26,4 %, čo je 
aj napriek zlepšeniu o 13 percentuálnych bodov oproti roku 2015 stále najslabší 
výsledok zo všetkých šiestich oblastí.  
 

 

Mestské lesy Košice obstáli najlepšie aj v oblasti Dotácie a charity a to so ziskom 94 

%. Spoločnosť zverejňuje na stránke koho finančne i nefinančne podporila (viď 

obrázok na ďalšej strane), na ich webe je možné nájsť aj výzvy na pridelenie podpory, 

spoločnosť má na tento proces stanovené aj písomné pravidlá. Podrobnosti 

o podporených subjektoch, a to aj z mechanizmu 2 % z daní, nám spoločnosť poskytla 

aj v rámci odpovedí na žiadosť podľa infozákona.   

Za nedostatok možno považovať nezverejňovanie zoznamov žiadateľov, ktorým bola 

podpora zamietnutá.  

Nad rámec nášho hodnotenia v aktuálnom rebríčku možno za dobrú prax v oblasti 

dotácií a charity označiť príklad štátom vlastnenej spoločnosti Slovenská pošta, 

ktorým by sa mohli inšpirovať aj mestské firmy. Tá okrem zoznamov podporených 

i nepodporených subjektov zverejňuje aj čiernu listinu žiadateľov, ktorí nesplnili 

podmienky udelenej podpory a najmä hodnotiace tabuľky s bodovaním jednotlivých 

žiadostí na základe vopred známych kritérií. Verejnosť si tak môže jednoducho 

porovnať čo o podpore alebo zamietnutí žiadosti rozhodlo. Podrobnosti o politike 

Slovenskej pošty v oblasti dotácii a charity je možné nájsť v záložke spoločenská 

zodpovednosť: https://www.posta.sk/informacie/spolocenska-zodpovednost. 

Spomedzi 47 mestských firiem získalo až 9 spoločností 0 %, troch z nich sa oblasť 

netýkala, keďže neprideľovali žiadnu finančnú ani nefinančnú podporu a to ani z 2 % 

https://www.posta.sk/informacie/spolocenska-zodpovednost
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z daní. Ich zoznam možno nájsť na nasledujúcom linku: 

http://firmy.transparency.sk/rankings/iF19VI/H-mes,vod/2019/iF19VI,desc,1-1000. 

    

 

  

http://firmy.transparency.sk/rankings/iF19VI/H-mes,vod/2019/iF19VI,desc,1-1000
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Záver 
 

Hodnotiť úroveň transparentnosti v štátom a mestami vlastnených firmách sme 

začali v roku 2012 po vzore úspešných rebríčkov transparentnosti 100 najväčších 

miest a žúp. Hodnotenie odvtedy prešlo viacerým i inováciami, v roku 2019 sme 

celkovo hodnotili 57 indikátorov v 6 oblastiach.  

Rebríček z roku 2019 potvrdil pretrvávajúce nedostatky v oblasti transparentnosti 

mestských firiem, ako aj ich zaostávanie za spravidla väčšími štátnymi firmami. 

Celkové skóre mestských firiem na úrovni 35 % indikuje veľký priestor pre zlepšenie, 

viacero inšpirácii možno nájsť aj v tejto správe.  

Pozitívnou správou je, že príklady dobrej praxe vo viacerých oblastiach nasleduje 

čoraz viac mestských firiem. Kým napríklad etický kódex malo v roku 2015 

zverejnených len 6,5 % mestských spoločností, v roku 2019 to už bolo 32 %. 

Potešiteľné je aj to, že v roku 2019 sme prvýkrát zaznamenali mestskú firmu s 

ratingom A, konkrétne išlo o Mestské lesy Košice s celkovým skóre 75 %.    

Všetky výsledky rebríčka i trendy pre jednotlivé firmy si je možné jednoducho 

prezrieť na našom portáli http://firmy.transparency.sk. Podobné hodnotenie 

plánujeme zopakovať aj v priebehu nasledujúcich rokov.  

 

  

http://firmy.transparency.sk/
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Výsledky rebríčka 
 

Mestské firmy s nadpriemerným skóre transparentnosti: 
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Mestské firmy s podpriemerným skóre transparentnosti: 
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Michal Piško 
 

Po absolvovaní štúdia na Vysokej škole múzických umení v 
Bratislave v roku 2003 sa zamestnal v Denníku SME, v ktorom 11 
rokov pôsobil ako redaktor domáceho spravodajstva. Od januára 
2015 pôsobí v Transparency International Slovensko, kde má na 
starosti projekty o samospráve a štátnych firmách, rebríčky 
transparentnosti, ako aj výskum o korupcii v týchto oblastiach. 

 

 
 

 
 

O Transparency International Slovensko 
 

Transparency International Slovensko (TIS) 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 znížením miery 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 

https://transparency.darujme.sk/124
http://www.transparency.sk/
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