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Hodnotenie Transparency International Slovensko (TIS) Otvorená samospráva 2020 bolo podporené z Európskeho
sociálneho fondu cez Operačný program Efektívna verejná správa.
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Úvod
Regionálna politika sa na dlhodobo teší menšiemu záujmu verejnosti, ako miestna či
národná. Posledných volieb do vyšších územných celkov (inak aj samosprávnych
krajov alebo hovorovo žúp) v roku 2017 sa zúčastnilo 29,95 percenta voličov, menej
ich tradične chodí iba k voľbám do európskeho parlamentu.
Do veľkej miery to súvisí aj s nedokončenou reformou verejnej správy, keď si časť
kompetencií v regiónoch ponechal štát prostredníctvom okresných úradov či
centrálnych inštitúcií. Osem samosprávnych krajov napriek tomu dovedna hospodári
s 1,6 miliardou eur ročne, čo je viac ako rozpočet ministerstva školstva či
zdravotníctva. Z týchto peňazí sú financované dôležité kompetencie ako sú opravy
ciest, prímestská doprava, zariadenia sociálnych služieb, stredné školy, regionálne
nemocnice, knižnice, divadlá či rozvoj turistického ruchu.
O tom, ako efektívne sú tieto peniaze využívané, rozhoduje predovšetkým osem
županov a ich úrady, ako aj vyše 400 regionálnych poslancov. Kvalitu ich práce je však
možné posúdiť len vtedy, ak sa kľúčové rozhodnutia nerobia skryté za dverami
nedostupných kancelárií, ale pred očami verejnosti. Transparency International
Slovensko (TIS) preto už po piatykrát v rámci programu Otvorená samospráva
vypracovala rebríček transparentnosti krajov, ktorý ukazuje, ako k verejnej kontrole
pristupovali doterajší župani a zároveň poodhaľuje i dlhodobejšie trendy.
Hodnotenia otvorenosti žúp voči verejnej kontrole sa teší aj pomerne veľkej
pozornosti, informácie o výsledkoch nášho aktuálneho rebríčka sa objavili
v národných i regionálnych médiách viac ako 130-krát. So žiadosťou o konzultácie
pred i po zverejnení rebríčka nás kontaktovali predstavitelia takmer všetkých krajov,
verejnosť má k dispozícii aj podrobný portál s výsledkami hodnotenia
transparentnosti žúp ako aj stovky najväčších miestnych samospráv. Zhrnutie
základných výsledkov si možno pozrieť aj v krátkom videu.
Hlavným cieľom hodnotení je motivovať regionálne samosprávy, aby podporovali
verejnú kontrolu a zapájanie verejnosti do rozhodovania v čo najväčšej možnej miere.
Takýto prístup je podľa TIS nevyhnutným predpokladom pre dôveryhodnú verejnú
správu.
Podobne ako pri hodnotení miest, aj pri župách je dôležité zdôrazniť, že rebríčky
transparentnosti sú len prvotným ukazovateľom otvorenosti samospráv
a umiestnenie na čelných pozíciách nezaručuje automatickú odolnosť úradu 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 župám 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
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každými regionálnymi voľbami a župné úrady prichádzajú čoraz častejšie aj s
proaktívnymi a inovatívnymi riešeniami.

Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška si prebral ocenenie za prvé
miesto v rebríčku transparentnosti žúp v rámci projektu Otvorená samospráva 2020.
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Zhrnutie
Slovenské samosprávne kraje sú v polovici piateho obdobia transparentnejšie ako
kedykoľvek predtým. V rôznej miere sa o to zaslúžili najmä noví župani podporovaní
stredopravými koalíciami, ktorí zasadli do kresiel po voľbách v roku 2017. Všetci
presadili zmeny k lepšiemu, no žiadnemu sa nepodarilo dotiahnuť na vysoké skóre
Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) vedeného Jaroslavom Baškom (Smer).
TSK tak zostáva najotvorenejšou slovenskou župou aj po zverejnení piateho rebríčka
Transparency International Slovensko, zverejneného v máji 2020.
Skóre transparentnosti slovenských žúp vzrástlo za dva a pol roka o takmer deväť
percentuálnych bodov (pb) na novú hodnotu 63,3% (v roku 2017 dosahovalo 54,3%).
Ide tak o najväčší skok v histórii meraní transparentnosti krajov. Župy sú dnes
otvorenejšie ako stovka najväčších slovenských miest, ktorá v hodnotení z roku 2018
dosiahla 57%. Po prvýkrát sa v transparentnosti dokázal zlepšiť každý z ôsmich
krajov, celkovo napredovali až v desiatich z jedenástich hodnotených oblastí.

Doteraz rekordnú úroveň transparentnosti z roku 2017 (75%) dokázal Trenčiansky
kraj ešte o niečo zvýšiť (76,6%). Naďalej je jediným krajom so známkou
transparentnosti A. Dominuje až v piatich z 11 hodnotených oblastí (Prístup k
informáciám, Predaj a prenájom majetku, Personálna politika, Etika a konflikt
záujmov, Podniky a organizácie).
K TSK sa priblížili Banskobystrická župa vedená Jánom Lunterom (2. miesto, skóre
68,5%, známka B+), Košický kraj so županom Rastislavom Trnkom (3. miesto, skóre
66%, známka B+) a Trnavský kraj vedený Jozefom Viskupičom (4. miesto, skóre
64,5%, známka B). Tieto kraje so županmi podporovanými stredopravými stranami
dokázali skóre transparentnosti zvýšiť až o jednu tretinu (BBSK o 17, KSK o 18 a TTSK
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o 16 pb). Košická župa je pritom skokanom ročníka, keď sa dokázala posunúť na 3.
priečku z posledného miesta v roku 2017. Košický kraj si v roku 2018 nechal spracovať
aj protikorupčnú stratégiu od Transparency, ktorá sa však na rozdiel od rebríčka
zameriava najmä na kvalitu samotných procesov.
Najmenší progres (zlepšenie o 1 pb na 55,7%, známka B-) dosiahla Nitrianska župa
vedená Milanom Belicom (Smer, SNS, Most-Híd), ktorá sa prepadla v hodnotení o
štyri priečky na predposledné miesto. Na chvoste rebríčka je, napriek zlepšeniu
skóre, Bratislavská župa (53,7 percenta, známka C+) na čele s Jurajom Drobom (SaS).
Mierne doplatiť mohla aj na to, že v čase hodnotenia nasadzovala nový web, ktorý
nedosahoval informačnú úroveň ostatných krajov. Najhoršie BSK vyšiel v 5 z 11
oblastí – od Prístupu k informáciám, cez Personálnu politiku, Etiku až po oblasti
Podniky a organizácie a Dopravná politika.

Za dva a pol roka sa v krajoch udiali pozitívne zmeny. Z jednej na štyri vzrástol počet
žúp podporujúcich komunity cez participatívny rozpočet. Poradovníky na
umiestnenie v zariadeniach sociálnych služieb zverejňuje už päť krajov, všetky už
prijali etické kódexy zamestnancov. Na polovicu sa zvýšil aj pomer referentov
prijímaných cez výberové konania, takto prijímané sú aj 3/4 vedúcich odborov a
takmer 2/3 vedúcich oddelení.
V práci žúp vidíme naďalej i rezervy. Iba traja z ôsmich županov zdieľajú na webe ich
pracovný program. Až päť krajov nezverejňuje informácie o výsledku verejných
obchodných súťaží na predaj a prenájom majetku. Volení predstavitelia si stanovili
etické pravidlá stále len v troch krajoch. Väčšina žúp opäť nedokázala uspokojivo
vybaviť telefonát v angličtine.
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Pomerne neuspokojivá stále ostáva aj úroveň župných médií. Viac než informačne
hodnotné a vyvážené noviny tak niektoré stále pôsobia skôr ako propagačný nástroj
v rukách županov.
Podrobné výsledky s hodnotením jednotlivých žúp i oblastí sú zverejnené na portáli
Otvorená samospráva, vrátane viacerých analytických funkcií na sledovanie trendov,
distribúcie jednotlivých odpovedí alebo porovnávanie výsledkov.
Hodnotenie Otvorená samospráva 2020 bolo podporené z Európskeho sociálneho
fondu cez Operačný program Efektívna verejná správa.
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Metodológia
Hodnotenie Transparency International Slovensko Otvorená samospráva 2020,
ktoré zobrazuje úroveň transparentnosti, obsah a množstvo poskytovaných
informácií, kvalitu protikorupčných mechanizmov, ako aj zapájanie obyvateľov do
rozhodovania v ôsmich samosprávnych krajoch, vychádza z viacerých zdrojov dát, a
to:
Zdroje dát
-

-

Kvalita informovania cez webové stránky žúp (váha 59,3%)
Odpovede žúp zaslané na základe žiadostí Transparency podľa zákona č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (váha 13,4%)
Kvalita zverejnených zmlúv, faktúr a objednávok žúp (váha 10,2%)
Dáta z ÚVO, EKS, RPVS (váha 4,5%)
Kvalita župných periodík (4,5%)
Odpovede žúp zaslané na základe žiadostí podaných bežnými občanmi
(spolupracovníkmi Transparency) podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám (váha 3,6%)
Dáta z facebookových profilov žúp (1,8%)
Odpovede hlavného kontrolóra župy na podnet (1,6%)
Odpoveď župana na žiadosť (0,5%)
Telefonát občana na župný úrad v angličtine (0,5%)
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Hodnotené oblasti a rating
TIS hodnotenie realizuje cez 11 oblastí a 132 indikátorov, ktoré zahŕňajú
predovšetkým informácie týkajúce sa právomocí žúp vyplývajúcich zo zákona (napr.
predaj a prenájom majetku), a tiež politík, ktoré by podľa TIS mali mať krajské
samosprávy oficiálne upravené (napr. etika a konflikt záujmov).
Oproti poslednému hodnoteniu z roku 2017 zostala prevažná väčšina indikátorov
nezmenená a rebríčky sú tak do veľkej miery vzájomne porovnateľné. Celkovo
vypadli dve otázky a pribudlo 16 nových hodnotených indikátorov.
Najväčšiu váhu majú oblasti Prístupu k informáciám a Financií a obstarávania, ktoré
spolu tvoria takmer polovicu možných bodov. Bližšie informácie o jednotlivých
oblastiach a politikách vrátane indikátorov sú vysvetlené na ich podstránkach.
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.
Maximálny počet bodov za všetky oblasti, ktorý mohla župa získať, bol 220 (100%).
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Celkové hodnotenie jednotlivých žúp je uvedené v percentách od 0 do 100%. Pri
hodnotení sú zobrazené nielen percentuálne hodnoty za celú samosprávu, ale tiež za
jednotlivé politiky a ukazovatele. Hodnotenie okrem týchto údajov poskytuje pre
lepšie zorientovanie sa a porovnanie tiež známky (rating). Tie boli prideľované podľa
nasledovnej stupnice:
Ratingová škála

Používanie rebríčka
Ako sme upozornili už v úvode tejto analýzy, rebríček Otvorená samospráva 2020 je
len prvotným ukazovateľom otvorenosti úradu. Čím vyššie je župa v rebríčku
umiestnená, tým väčšmi 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.
10

Pre samosprávne kraje, ich volených a nevolených zástupcov a zamestnancov, by
malo hodnotenie Otvorená samospráva 2020 slúžiť aj ako motivácia a zároveň
ocenenie ich práce a snahy. Aj to je totiž spôsob, akým sa dá podporovať rozvoj
regiónov vrátane prílevu investícií a zlepšovania kvality života ich obyvateľov.
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 šesť miest,
jednu mestskú časť, dve župy a jednu štátnu firmu.
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I.

Prístup k informáciám

V oblasti Prístupu k informáciám sme v roku 2020 hodnotili 32 indikátorov
s celkovou váhou 22,7%. Samosprávne kraje v tejto oblasti dosiahli priemerné skóre
80,3%, čo je zlepšenie o 4,9 percentuálneho bodu oproti roku 2017.

Najlepšie hodnotením krajom v tejto kategórii sa stal Trenčiansky so skóre 91%.
Podobne ako pri celkovom hodnotení, aj v oblasti Prístupu k informáciám
zaznamenala Trenčianska župa za posledných päť rokov výrazne zlepšenie. Ešte
v roku 2013 obsadila v rebríčku suverénne posledné miesto a aj v tejto oblasti získala
len 32%. Nový župan Jaroslav Baška zo Smeru sa rozhodol nelichotivú situáciu zmeniť
a otvorenosť úradu vrátane zlepšenia v rebríčku transparentnosti si stanovil za jednu
zo svojich priorít.
Trenčianska župa prekopala svoju webstránku a vo viacerých sekciách začala
pravidelne zverejňovať dôležité informácie pre verejnú kontrolu. Paralelne vytvorila
na stránke aj špeciálnu sekciu Otvorená župa, kde zverejňuje relevantné linky
k podstatnej časti indikátorov z nášho rebríčka.
Prvé miesto Trenčianskeho kraja v tejto oblasti znamená, že dobrú prax sme pri nej
konštatovali až pri 27 z 32 indikátorov. Konkrétne ide napríklad o zverejňovanie
politickej príslušnosti poslancov, kontaktov na zamestnancov, všetkých materiálov
na rokovania zastupiteľstva vopred, zápisníc z komisií zastupiteľstva či správ
hlavného kontrolóra (hoci v čase hodnotenia ešte chýbala posledná). Župa si
príkladne splnila povinnosti aj pri našom testovaní a v zákonnej lehote a forme
odpovedala na žiadosti podľa Infozákona a to aj vrátane testovanej župnej
organizácie (strednej školy).
12

Indikátory rebríčka 2020 však aj v prípade Trenčianskej župy stále núkajú i niekoľko
podnetov na ďalšie otváranie úradu. Na rozdiel od kolegov v Banskobystrickom,
Žilinskom či v Trnavskom kraji nezverejňuje zatiaľ Jaroslav Baška svoj pracovný
program, župa neposkytuje na webe odpovede na najčastejšie otázky občanov,
chýba aj prehľad platov a odmien volených predstaviteľov kraja či zverejňovanie
elektronických dokumentov na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli na
www.slovensko.sk.
Výsledky Trenčianskej župy v kategórii Prístupu k informáciám (a obdobne aj
ostatných krajov) sú dostupné na nasledujúcom linku po rozkliknutí symbolu + pri
danej oblasti : http://samosprava.transparency.sk/profile/Z006/2020
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II.

Účasť verejnosti na rozhodovaní

V oblasti Účasti verejnosti na rozhodovaní sme v roku 2020 hodnotili 9 indikátorov
s celkovou váhou 9,3%. Samosprávne kraje v tejto oblasti dosiahli priemerné skóre
53,6%, čo je zlepšenie o 11,2 percentuálneho bodu oproti roku 2017.

Aj napriek citeľnému zlepšeniu zaostáva priemerného skóre žúp v tejto kategórii za
priemerom. V zvolených indikátoroch sa to prejavuje napríklad chýbajúcou
možnosťou sledovať pripomienky k legislatívnemu procesu, nevytváraním priestoru
pre možnosť vystúpení občanov pred hlasovaním o konkrétnych bodoch, alebo
nedostatočným zapájaním verejnosti cez nahlasovanie podnetov a ich verejné
zodpovedanie (ako je to už dnes pomerne rozšírené pri mestách cez službu Odkaz
pre starostu).
Za pozitívum naopak možno považovať napríklad poskytovanie video a zvukových
záznamov z rokovaní zastupiteľstiev vo všetkých župách (pri prvom rebríčku v roku
2011 to umožňovala len polovica z nich), či pozvoľné rozbiehanie participatívneho
rozpočtovania, ktoré v roku 2019 využívali už štyri kraje.
Práve participatívny rozpočet, v rámci ktorého rozhodujú o prerozdelení časti
župného rozpočtu pre komunitné projekty samotní občania hlasovaním, možno
považovať za prínosnú inováciu v tejto oblasti. V Trnavskom kraji napríklad na tento
účel vyčlenili v pilotnom ročníku 2019 vyše štvrť milióna eur a prihlásilo sa doň
takmer 90 projektov.
Župa k programu vytvorila aj samostatnú webstránku, kde sú všetky projekty aj
s výsledkami hlasovania zverejnené a kde obyvatelia môžu prihlasovať a prezerať si
aj projekty pre nasledujúce ročníky.
14

Zoznam krajov s participatívnym rozpočtom a aj s odkazmi na konkrétne programy
sú dostupné na nasledujúcom linku:
http://samosprava.transparency.sk/rankings/iZ20039/SR-Z/2020/iZ20039,desc,1-8
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III.

Financie a verejné obstarávanie

V oblasti Financií a verejného obstarávania sme v roku 2020 hodnotili 19 indikátorov
s celkovou váhou 22,7%. Samosprávne kraje v tejto oblasti dosiahli priemerné skóre
72,2%, čo je zlepšenie o 8,4 percentuálneho bodu oproti roku 2017.

Jednou z najlepších možností, cez ktorú môže verejnosť kontrolovať efektívnosť
narábania s verejnými zdrojmi, predstavuje povinné zverejňovanie zmlúv. Hoci to je
pre slovenské verejné inštitúcie povinné už od roku 2011, kvalita zverejnených
dokumentov, ako aj možnosti vyhľadávať konkrétne zmluvy na stránkach žúp, sa
stále významne líšia. Tento indikátor preto zohráva významnú úlohu aj v našom
hodnotení a je zaň možné získať až 15 bodov z celkových 220 (6,8%). Ďalších 7,5
bodov (3,4%) je vyčlenených pre hodnotenie kvality zverejňovania údajov o župných
faktúrach a objednávkach.
Najvyššie hodnotenie za kvalitu zverejňovania zmlúv získal v našom rebríčku
Prešovský samosprávny kraj (92,8%). Zmluvy, ktoré sme kontrolovali v rámci vzorky
v tejto župe, boli zverejnené v kopírovateľnom a strojom čitateľnom formáte
a obsahovali aj všetky povinné prílohy či dátumy. Župa zároveň užívateľom poskytuje
vyhľadávací nástroj, v ktorom možno konkrétne zmluvy vyhľadávať podľa viacerých
kritérií od predmetu transakcie, cez protistranu, sumu, dátum podpisu či účinnosť
zmluvy.
Drobné inšpirácie pre vylepšenie systému predstavujú v prípade PSK zavedenie
možnosti upozornení užívateľov na konkrétne zmluvy (napríklad cez email, RSS...)
a taktiež prepojenie zmlúv na s nimi súvisiace faktúry a objednávky.
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Naopak, najnižšie hodnotenie získal pri tomto indikátore Žilinský samosprávny kraj
(23,2%), ktorý zmluvy často zverejňoval len ako obrázky bez možnosti
automatizovaného spracovania, narazili sme aj na zmluvu s chýbajúcou povinnou
prílohou. Kraj navyše neposkytuje na stránke žiadny vyhľadávací nástroj, zmluvy
zverejňuje v záložkách po jednotlivých polrokoch a vyhľadávanie a triedenie je
možné iba po stiahnutí excelových súborov.
Hodnotenie kvality zverejňovania zmlúv jednotlivými krajmi je dostupné na
nasledujúcom
linku:
http://samosprava.transparency.sk/rankings/iZ20054/SRZ/2020/iZ20054,desc,1-8
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IV.

Predaj a prenájom majetku

V oblasti Predaja a prenájmu majetku sme v roku 2020 hodnotili 8 indikátorov
s celkovou váhou 7,5%. Samosprávne kraje v tejto oblasti dosiahli priemerné skóre
38,6%, čo je zlepšenie o 10,6 percentuálneho bodu oproti roku 2017.

V oblasti Predaja a prenájmu majetku získali župy celkovo najnižšie priemerné skóre
a nadpolovičnú väčšinu bodov dokázali získať iba dva kraje. Jedným z nich je
Banskobystrický, ktorý ešte v roku 2013 za župana Vladimíra Maňku začal ako prvý
zverejňovať aj zápisnice z obchodných verejných súťaží na predaj a prenájom
majetku. Počas jeho nástupcu Mariana Kotlebu sa táto prax síce prerušila, no
aktuálny župan Ján Lunter na ňu opäť nadviazal a zápisnice sú verejnosti opäť
k dispozícii.
Túto prax okrem Banskobystrickej župy prevádzkuje už len Trenčiansky kraj
a čiastočne Košický (iba pri predajoch, nie prenájmoch), v ostatných župách sa tak
verejnosť podrobnosti o majetkových súťažiach stále nedozvie.
Až šesť žúp tiež pri nakladaní s majetkom vôbec nevyužíva súťaženie cez elektronické
aukcie a až polovica žúp má uzatvorené zmluvy na predaj a prenájom župných
nehnuteľností aj na obdobie dlhšie ako 10 rokov (čo môže po zmene politickej
garnitúry komplikovať rozhodovanie o nakladaní s majetkom).
Vývoj ukazovateľa týkajúceho sa zverejňovania zápisníc z obchodných verejných
súťaží v Banskobystrickom kraji za jednotlivé ročníky rebríčka sú dostupné na
nasledujúcom linku po rozkliknutí oblasti Predaja a prenájmu majetku a kliknuití na
oranžový terčík so šípkou pri danej otázke:
18

http://samosprava.transparency.sk/profile/Z001/2020
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V.

Dotácie a granty

V oblasti Dotácií a grantov sme v roku 2020 hodnotili 7 indikátorov s celkovou váhou
4,3%. Samosprávne kraje v tejto oblasti dosiahli priemerné skóre 50,1%, čo je
zlepšenie o 11,6 percentuálneho bodu oproti roku 2017.

Aj napriek obsadeniu celkovo posledného miesta v aktuálnom rebríčku, v oblasti
Dotácií a grantov patrí Bratislavský kraj už dlhšie k lídrom. Práve tento kraj rozdeľuje
v dotačných schémach najväčšie prostriedky (v rozpočte pre rok 2020 pôvodne
vyčlenili na tento účel vyše 1,2 milióna eur). Bratislavská regionálna dotačná schéma
má vlastný web, na ktorom možno nájsť jednotlivé výzvy aj s kritériami, ako aj zoznam
podporených a nepodporených žiadateľov. Do roku 2018 zverejňovala župa pri
jednotlivých žiadostiach aj slovné hodnotenie komisie a počet dosiahnutých bodov,
za rok 2019 už tieto údaje chýbali.
Ďalšou slabinou Bratislavskej župy je to, že nezverejňuje podrobnosti o dotáciách vo
výlučnej rozhodovacej kompetencii župana Juraja Drobu, hoci v roku 2019 takto
podporil až 224 projektov celkovo za 378-tisíc eur.
Za problematickú prax možno považovať aj neverejnosť komisií, ktoré sa na
rozhodovaní o prideľovaní dotácií podieľajú. Z pohľadu Transparency neobstoja ani
časté argumenty, že na komisiách sa prerokovávajú aj citlivé údaje, alebo že po ich
otvorení verejnosti by mohlo dôjsť k problémom s kapacitou priestorov.
Obe situácie možno upraviť v rokovacom poriadku komisií – napríklad vylúčením
verejnosti len z časti rokovania, na ktorej by sa operovalo s osobnými údajmi. Nie je
nám známy ani žiadny prípad samosprávy, kde by otvorenie komisie verejnosti
spôsobovalo kapacitné problémy. V prípade, ak by komisia naozaj rokovala
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o nejakom exponovanom bode, župa môže pre takéto zasadnutie vyčleniť väčšiu
miestnosť, hoci aj zasadačku určenú pre rokovania zastupiteľstva.
Bližšie vysvetlenia aj relevantné linky k hodnoteniu jednotlivých ukazovateľov
Bratislavského kraja v oblasti Dotácií a grantov sú dostupné po kliknutí na symbol +
pri danej kategórii za znením jednotlivých otázok:
http://samosprava.transparency.sk/profile/Z002/2020
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VI.

Zariadenia sociálnych služieb

V oblasti Zariadení sociálnych služieb sme v roku 2020 hodnotili 7 indikátorov
s celkovou váhou 4,1%. Samosprávne kraje v tejto oblasti dosiahli priemerné skóre
83,0%, čo je zlepšenie o 36,1 percentuálneho bodu oproti roku 2017.

V oblasti Zariadení sociálnych služieb došlo v roku 2020 k najvýraznejšiemu zlepšeniu
priemerného skóre žúp. Zároveň ide o jednu z 3 spomedzi 11 oblastí, kde všetky župy
získali viac ako 50%.
Spôsobené to bolo aj pridaním dvoch nových indikátorov týkajúcich sa zverejňovania
pravidiel pre prijímanie klientov do týchto zariadení, ako aj možnosti podávať tieto
žiadosti online. Prvý zo spomínaných indikátorov naplnilo pozitívne všetkých osem
krajov, pri druhom to bola taktiež väčšina – šesť.
Zlepšenie však vidno aj pri dlhodobejšie sledovaných ukazovateľoch. Počet žúp,
zverejňujúcich poradovníky žiadateľov o umiestnenie v ich zariadeniach sociálnych
služieb, vzrástol napríklad oproti roku 2017 z jednej na päť.
Veľký pokrok v tejto oblasti spravila najmä Košická župa, ktorá na stránke
prepracovala danú sekciu a začala zverejňovať napríklad údaje o počte žiadateľov,
voľných miest aj poradovníky pre jednotlivé zariadenia.
Grafická distribúcia odpovedí (resp. dobrej a zlej praxe v rámci všetkých ôsmich žúp)
pre jednotlivé indikátory v oblasti sociálnych služieb (ako aj pri iných kategóriách) je
k dispozícii úplne vpravo po kliknutí na symbol + pri danej oblasti:
http://samosprava.transparency.sk/profile/Z003/2020
22
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VII. Personálna politika
V oblasti Personálnej politiky sme v roku 2020 hodnotili 11 indikátorov s celkovou
váhou 6,4%. Samosprávne kraje v tejto oblasti dosiahli priemerné skóre 47,6%, čo je
zlepšenie o 11,5 percentuálneho bodu oproti roku 2017.

Súčasťou hodnotenia tejto oblasti je aj zisťovanie údajov o počte výberových konaní
na miesta vedúcich odborov a oddelení, ako aj referentských pozícií v jednotlivých
krajoch. V aktuálnom rebríčku sme zisťovali dáta za roky 2018 a 2019. V sledovanom
období župy prijímali cez výberové konania zhruba tri štvrtiny vedúcich odborov, dve
tretiny vedúcich oddelení a polovicu referentov. Dovedna išlo o 623 obsadzovaných
pozícií, pri 339 z nich prebehlo výberové konanie.
Všetky tri úrovne pozície obsadzovali cez výberové konania iba dva kraje –
Trenčiansky a Košický. Najmenej si s výberovými konaniami lámali hlavu
v Bratislavskej župe, kde takto vybrali iba jedného z desiatich nových vedúcich
odborov, kým všetkých vedúcich oddelení a referentov vyberali priamo.
Veľkou slabinou v tejto oblasti zostáva aj nedostatok informácií o priebehu
výberových konaní. Aspoň čiastočne zverejňujú zápisnice z týchto procesov iba
Trenčianska a Prešovská župa, v šiestich ostatných sa o ich priebehu verejnosť
nedozvie nič.
V tejto oblasti sme v aktuálnom ročníku pridali aj nový indikátor týkajúci sa
zverejňovania profesijných životopisov županov, ktoré by okrem informácií o ich
vzdelaní a zamestnaniach mali obsahovať aj údaje o ich doterajších členstvách v
orgánoch obchodných spoločností a neziskových organizácií. Tieto informácie môžu
byť dôležité pre odhalenie potenciálnych konfliktov záujmov, v ktorých sa župan
24

počas výkonu funkcie môže ocitnúť. V požadovanej podobe sa spomínané údaje
nachádzali v životopisoch 4 z 8 županov.
Zoznam krajov so zverejnenými životopismi županov vrátane relevantných linkov je
k dispozícii na nasledujúcom linku:
http://samosprava.transparency.sk/rankings/iZ20085N1/SRZ/2020/iZ20085N1,desc,1-8
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VIII. Etika a konflikt záujmov
V oblasti Etiky a konfliktu záujmov sme v roku 2020 hodnotili 21 indikátorov
s celkovou váhou 8,9%. Samosprávne kraje v tejto oblasti dosiahli priemerné skóre
52,9%, čo je zlepšenie o 11,6 percentuálneho bodu oproti roku 2017.

Oblasť Etiky a konfliktu záujmov nepatrila dlhodobo k prioritám samosprávnych
krajov a v prvých ročníkoch rebríčka patrila k najhoršie hodnoteným. V posledných
rokoch predsa len začali župy venovať viac pozornosti aj týmto témam, čo sa prejavilo
napríklad aj prijímaním etických kódexov. Kým v roku 2011 mal pravidlá správania
úradníkov prijaté len Banskobystrický kraj, v roku 2020 už malo prijatý etický kódex
zamestnancov všetkých osem krajov.
Etické kódexy volených predstaviteľov a zamestnancov župných organizácií existujú
naproti tomu len v troch krajoch. Všetky tri spomínané typy pravidiel mali v čase
zberu dát len dva kraje – Trenčiansky a Košický, ktorý všetky tri dokumenty prijal na
základe odporúčaní Transparency v roku 2019.
Inštitucionálne sa posilnila aj ochrana ohlasovateľov protispoločenskej činnosti
(takzvaných whistleblowerov), o čo sa pričinila predovšetkým národná legislatíva.
Župy tak majú povinne prijaté smernice na ochranu ohlasovateľov a tejto téme sa
v nich venuje hlavný kontrolór.
Ako ukázalo naše zisťovanie v rámci rebríčka, tento inštitút v praxi zatiaľ veľmi
nefunguje. V hodnotenom období za roky 2018 až 2019 zaznamenali podnety iba tri
z ôsmich krajov (dovedna 7, z toho 4 v Trenčianskom kraji). Ako opodstatnený bol
vyhodnotený jediný z nich – týkajúci sa možných machinácií pri verejnom obstarávaní
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na Audit IT prostredia v Košickom samosprávnom kraji. Podnet bol odstúpený
orgánom činným v trestnom konaní, ktoré začali trestné konanie.
Súčasťou hodnotenia oblasti Etiky bol aj test, kedy sme anonymne emailom zaslali
rovnakú otázku hlavným kontrolórom všetkých žúp. Týkala sa postupu v prípade, ak
má občan vedomosť o prijatí daru väčšej hodnoty zamestnancom kraja. Odpovede
dorazili od štyroch kontrolórov, v jednom prípade nebola odpoveď doručená
z dôvodu technického zlyhania. Kontrolóri Bratislavskej, Žilinskej a Prešovskej župy
na podnet nereagovali.
Podrobnosti o počte a vybavení podnetov na protispoločenskú
v samosprávnych krajoch sú k dispozícii na nasledujúcom linku:

činnosť

http://samosprava.transparency.sk/rankings/iZ20091/SR-Z/2020/iZ20091,desc,1-8
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IX.

Mediálna politika

V oblasti Mediálnej politiky sme v roku 2020 hodnotili 4 indikátory s celkovou váhou
6,6%. Samosprávne kraje v tejto oblasti dosiahli priemerné skóre 53,9%, čo je
zlepšenie o 7,7 percentuálneho bodu oproti roku 2017.

Už po druhýkrát sme v rámci rebríčka žúp zhodnotili aj nimi financované periodiká, a
to na základe metodiky projektu Hlásne trúby, ktorý analyzuje objektívnosť a
verejnoprávny charakter novín aj v stovke najväčších miest. Okrem župných novín
sme sa pozreli aj na televízny týždenník prešovskej župy a rozhlasovú reláciu
objednávanú trnavským krajom.
Celkovo nie je úroveň župných periodík vysoká, hoci sa oproti roku 2017 mierne
zvýšila (celkový ukazovateľ kvality - tzv. Index BENEFIT - stúpol zo 40% na 47%). Viac
než informačne hodnotné a vyvážené noviny tak niektoré stále pôsobia skôr ako
propagačný nástroj v rukách županov.
Prekročiť hranicu, pri ktorej prevažujú pozitíva nad negatívami, dokázala v našom
hodnotení iba polovica krajov, aj to len tesne. Župné média neposkytujú takmer
žiadny priestor aj pre názory polemizujúce s vedením úradu, článkami sa nesnažia
zapájať ľudí do budúcich rozhodnutí a zmienkami a fotkami o vedení župy sa to v nich
často len hemží.
Z pohľadu užitočnosti, objektívnosti a verejnoprávneho charakteru župných médií
sme ako najlepší v súčasnosti vyhodnotili dvojmesačník Žilinskej župy s názvom
ZAkraj, u ktorého Index BENEFIT dosiahol hodnotu 60,1%. Časopis poskytuje
pravidelne priestor aj opozičným poslancom. V konkurencii mestských novín
28

(hodnotenie z roku 2018) by však skončil až na 11. mieste. Najhoršie z aktuálneho
porovnania vyšiel mesačník Nitrianskej župy s názvom Župné ozveny s 86 zmienkami
a 32 fotografiami vedenia župy na 20 stranách (v rámci 5 vydaní). Jeho Index Benefit
dosiahol iba 25,2 %.
Podrobné hodnotenie župných novín je dostupné na samostatnom portáli na
nasledujúcom linku:
https://hlasnetruby.transparency.sk/
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X.

Podniky a organizácie VÚC

V oblasti Podnikov a organizácií VÚC sme v roku 2020 hodnotili 8 indikátorov
s celkovou váhou 5,0%. Samosprávne kraje v tejto oblasti dosiahli priemerné skóre
45,0%, čo je zhoršenie o 6,4 percentuálneho bodu oproti roku 2017.

Oblasť Podnikov a organizácií VÚC bola v aktuálnom rebríčku jedinou, v ktorej sme
zaznamenali zhoršenie priemerného skóre. Za miernym poklesom je aj pridanie
nového indikátora týkajúceho sa zverejňovania profesných životopisov manažérov
župných obchodných spoločností, čo v hodnotenom období nerobila ani jedna župa.
Podobne to bolo aj pri výročných správach župných firiem, na ktoré aspoň čiastočne
odkazovala webová stránka jedinej – Banskobystrickej župy. V tomto kraji sme však
ako v jedinom identifikovali iný problém, týkajúci sa pôsobenia župných poslancov
vo výkonných orgánoch župných obchodných spoločností. Takúto kombináciu
nepovažujeme za šťastnú, keďže úlohou poslancov je župné firmy aj kontrolovať
a prijímať nevyhnutné korekcie, čo je pri súbežnom zastávaní výkonných
manažérskych pozícií v týchto firmách problematické.
Obdobná situácia platila aj pre župné rozpočtové, príspevkové a neziskové
organizácie, výročné správy aspoň niektorých z nich si obyvatelia môžu prezrieť iba
na weboch dvoch krajov a to Trenčianskeho a Žilinského.
Poradie v žúp v oblasti Podnikov a organizácií VÚC sa zobrazí znázornené zostupne
po kliknutí na rímsku číslicu danej oblasti - v tomto prípade X. (po umiestnení kurzora
myši na rímske číslice sa vždy objaví relevantný názov oblasti):
http://samosprava.transparency.sk/rankings/regions
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XI.

Dopravná politika

V oblasti Dopravnej politiky sme v roku 2020 hodnotili 6 indikátorov s celkovou
váhou 2,7%. Samosprávne kraje v tejto oblasti dosiahli priemerné skóre 63,5%, čo je
zlepšenie o 16,7 percentuálneho bodu oproti roku 2017.

V oblasti Dopravnej politiky dokázali župy získať v rebríčku 2020 vyššie skóre aj
napriek nepriaznivo vyznievajúcemu novému indikátoru týkajúceho sa verejnej
súťaže na poskytovanie prímestskej autobusovej dopravy. Až v 6 z 8 krajov totiž
doteraz nedokázali dopravcov vybrať v otvorenej súťaži, hoci zákony už priamy výber
roky neumožňujú.
Vo väčšine regiónov sú prímestské spoje stále prevádzkované na základe dodatkov
k zmluvám z rokov 2007-2009. Približne v tom čase sa menila európska legislatíva,
podľa ktorej majú župy na takúto službu vyhlásiť otvorenú verejnú súťaž. Na jej
prípravu mali minimálne 10 rokov (čo bola zväčša aj platnosť pôvodných zmlúv).
I keď sa to zdá ako dlhá doba, nové zmluvy vo väčšine prípadov nevznikli dodnes.
Bežnou praxou je práve podpisovanie dodatkov, ktoré sú z pohľadu európskeho
práva problematické. Rozpor so zákonom naznačuje aj rozhodnutie súdu v prípade
Banskobystrickej župy, ktoré zatiaľ nenadobudlo právoplatnosť. Spor v tomto kraji
vyústil až k ochromeniu prímestskej dopravy, ktorá koncom januára niekoľko dní
nepremávala vôbec.
Aj dve dosiaľ uskutočnené súťaže však ukazujú, že dosiahnuť skutočnú konkurenciu
ponúk vôbec nie je jednoduché. V Žilinskom kraji sa podarilo získať tri ponuky, no časť
procesu sa zasekla na obštrukciách. Nitrianska župa získala len jednu ponuku - od
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pôvodného dopravcu. Rokovalo sa teda iba o cene, ktorá pri desaťročnom kontrakte
presiahla 300 miliónov eur (s možnosťou predĺženia na 15 rokov v celkovej sume 501
miliónov eur).
Stav súťaží na prímestskú autobusovú dopravu k začiatku mája 2020 je k dispozícii po
rozkliknutí oblasti Dopravná politika a kliknutí na oranžový terčík so znázorneným
stĺpcovým grafom pri danej otázke, v tomto prípade XI.5:
http://samosprava.transparency.sk/profile/Z004/2020
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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 žúp v roku 2011 dosiahli kraje priemerné skóre
46%, o deväť rokov neskôr to už bolo 63%.
Kým v roku 2011 mal prijatý etický kódex zamestnancov jediný kraj, dnes už ho má
zavedený všetkých osem. Rastie aj počet žúp využívajúcich participatívne
rozpočtovanie, zverejňujúcich poradovníky na umiestnenie v ich zariadeniach
sociálnych služieb či podiel zamestnancov župných úradov prijímaných cez výberové
konania.
Mnohé odporúčania dôležité pre verejnú kontrolu, ktoré roky aj prostredníctvom
rebríčkov presadzujeme, sa stávajú štandardom. Župy sa vďaka jednoduchému
vzájomnému porovnávaniu v rebríčkoch dokážu inšpirovať a prijímať riešenia, ktoré
verejnú kontrolu jednoznačne uľahčujú. Priemerné skóre žúp na úrovni 63% 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 opakované konzultácie, ktoré
sme k jednotlivým odporúčaniam za posledné roky poskytli predstaviteľom takmer
všetkých žúp, politikom, novinárom či verejnosti. Sme radi, že aj naše aktivity
pomáhajú k otvorenejším regionálnym samosprávam a vo vyhodnocovaní
transparentnosti žúp preto plánujeme pokračovať aj naďalej.
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Výsledky rebríčka 2020
http://samosprava.transparency.sk/rankings/regions
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transparentnosti, ako aj výskum 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 nájdete na www.transparency.sk v
sekcii Podporte nás alebo nám napíšte na podporte@transparency.sk.
Transparency International Slovensko
Bajkalská 25
827 18 Bratislava
Telefón: 02 5341 7207
tis@transparency.sk
www.transparency.sk
www.transparency.blog.sme.sk
www.facebook.com/transparencysk
www.twitter.com/transparencysk
Hodnotenie Transparency International Slovensko (TIS) Otvorená samospráva 2020 bolo podporené z Európskeho
sociálneho fondu cez Operačný program Efektívna verejná správa.
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