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10 všeobecných odporúčaní 
 

1. Účinné antikorupčné politiky sa vyznačujú širokým pozitívnym usmerňovaním, nie sú teda 

založené len na represii. 

2. Medzinárodné poradenstvo ohľadom znižovania korupcie nemožno aplikovať mechanicky. 

3. Antikorupčné politiky, ktoré neprejdú testom pomeru nákladov a prínosov, či už v dôsledku veľmi 

vysokej ceny (vrátane politickej) alebo chýbajúceho účinku, by sa nemali aplikovať. 

4. Zníženie miery príležitostí pre korupciu v rámci úradného schvaľovania a prerozdeľovania 

zdrojov je nenahraditeľný nástroj v boji proti korupcii. 

5. Redukovanie fiškálnych príležitostí pre korupciu 

má veľkú úlohu; úsporné opatrenia môžu pomôcť 

boju proti korupcii, ak sa neuplatňujú v duchu 

ponechania na vlastné uváženie (investície 

verejného sektora) ale v rámci všeobecne 

zameranej spotreby (napr. vzdelávanie). 

6. Kontrolné mechanizmy využívania fondov EÚ by sa 

mali zdokonaliť a užšie prepojiť s hodnotením 
efektívnosti využívania fondov.                                             

7. Možnosť verejnej kontroly by sa mala zvýšiť 

využitím netradičných foriem, napríklad 

spoluprácou verejnej správy so súkromným a tretím 

sektorom.                                                                Autor kresby: Jozef Jurko 

8. Nezávislosť súdnictva  by mala byť pod permanentnou verejnou kontrolou.                      

9. Občianska spoločnosť by sa mala viac zapojiť do kontroly vlády a korupcie na národnej i lokálnej 

úrovni.  

10. Médiá, ktoré sú dnes ekonomicky oslabené, čelia riziku, že podľahnú cieľom rôznych záujmových 

skupín. Preto médiá potrebujú podporu, aby boli schopné plniť svoju úlohu kontrolóra vládnutia na 

všetkých úrovniach. 

 

Alina Mungiu-Pippidi, editor, Controlling Corruption in Europe. The Anticorruption Report, vol.1, 2013, strana 8 a kapitola 9: 

"Lesson Learned. The Good, the Bad and the Ugly", 121-127 
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Zistenia a odporúčania proti korupcii pri EU fondoch 
 

 

„Pravidlá hry" miestnych 
správnych orgánov majú 
tiež vplyv na efektívne 
využívanie finančných 

prostriedkov EÚ Nie je možné spoliehať 

 sa len na národné inštitúcie, 
pretože majú tendenciu byť 

súčasťou „pravidiel hry“ 
(korupčného systému), vytvorenie 
funkcie európskeho prokurátora je 

preto dobrý nápad 

Zavedenie  
povinného vlastného 

monitorovania a 
kontroly vo vláde 

Lepšie je dôsledné 
uplatňovanie 

existujúcich pravidiel 
ako prijímanie nových 

pravidiel (TED) 
 

Je potrebné zlepšiť prístup 
k údajom - všetky by mali byť 

vo verejne dostupných 
formátoch, a to dáta zo všetkých 
stupňov verejného obstarávania 

Umožnite občianskej 
spoločnosti zapojiť sa 

do monitorovania 
využívania eurofondov 

Vlády, ktoré chcú naozaj 
niečo zmeniť, sa zamerajú 
na celý rad politík, nielen 

do kontrolovania fondov EÚ 

Používajte ukazovatele 
korupčných rizík s 

využitím „súhrnných dát" 
pri každodennej kontrole 

a tvorbe politiky 

Alina Mungiu-Pippidi a Mihály Fazekas, 2015, How Corruptible 
are EU Funds?, zistenia a odporúčania prezentované na seminári 
s predstaviteľmi generálnych riaditeľstiev EK v Bruseli,  
 http://anticorrp.eu/news/how-corruptible-are-eu-funds/ 
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