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Tlačové vyhlásenie

14.9.2015

Škola komunikácie a médií, n.o. organizuje seminár:
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE (TAKMER) BEZ KORUPCIE: NAJNOVŠIE
VEDECKÉ POZNATKY. Seminár sa uskutoční 15.9.2015 v hoteli
Continental, Kounicova 6, Brno v čase 13:00 – 16:00
Najdôležitejšie zistenia, o ktorých budeme informovať
podrobnejšie:
► AŽ TRETINA ZDROJOV
EÚ („EUROFONDOV“) SA ROZKRADNE
ALEBO ZBYTOČNE PREMRHÁ?
► 10 všeobecných odporúčaní týkajúcich sa boja s
korupciou a niekoľko špecifických odporúčaní týkajúcich sa
zabráneniu zneužívania eurofondov.
► Prečo sa niektorým štátom darí potláčať korupciu a iným
nie? Ako sa Dánsko stalo krajinou takmer bez korupcie? O čom
je unikátny maďarský vládny program boja proti korupcii?
Prečo v niektorých krajinách štátni zamestnanci dodržiavajú
férový prístup k verejnému obstarávaniu a v iných krajinách
uprednostňujú neférový prístup k verejnému obstarávaniu? Aké
faktory vedú k úspechu v boji s korupciou?
► Protikorupčné stratégie sú väčšinou navrhnuté tak, že
riešia
úplatkárstvo.
Z celkového
pohľadu
je
však
úplatkárstvo len špička ľadovca. Podľa výskumov je zásadným
problémom
najmä
protekčné
zvýhodňovanie
(favouritism)
a presadzovanie súkromných záujmov vo verejnej správe
► Príliš veľa regulácie môže škodiť
► Faktorom, ktorý má zreteľný
korupcie, je transparentnosť.

vplyv

na

potláčanie

► Projekty financované EÚ so sebou nesú vyššie riziko
korupcie ako verejné obstarávanie financované na úrovni
štátu v Česku a Maďarsku, kým na Slovensku prinášajú
nižšie riziko korupcie.

► V Česku
sa systematicky využíva úprava výzvy na
podávanie ponúk počas výberovej fázy s cieľom obmedzenia
prístupu a opakovaného zvýhodňovania rovnakej spoločnosti.
► Na Slovensku je korupčnou metódou nezverejnenie výzvy
na predkladanie ponúk
► V Maďarsku sa uplatňuje ako korupčná metóda krátka
doba na predkladanie ponúk.
►Politické odporúčania vyzývajú na radikálne zlepšenie
monitorovacích a kontrolných mechanizmov EÚ
Seminár
je
organizovaný
v
rámci
medzinárodného
výskumného projektu ANTICORRP zameraného na protikorupčnú
politiku v EÚ a v globálnom kontexte. Projekt je podporený
Európskou komisiou.
Je určený najmä pre pracovníkov, ktorí prichádzajú do
styku s verejným obstarávaním, politikov, pracovníkov
kontrolných a represívnych orgánov a akademickú obec. Na
seminár sa prihlásili účastníci väčšinou z českých
vládnych inštitúcií.
Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s najnovšími
zisteniami
a
odporúčaniami
týkajúcimi
sa
verejného
obstarávania v rámci EU v súvislosti s prevenciou
korupcie. Východiskom budú krátke zhrnutia relevantných
štúdií, ktoré budú k dispozícii aj účastníkom väčšinou v
českom preklade.
Prednášať bude aj zahraničný hosť:
Munir Podumljak, výkonný riaditeľ inštitútu Partnerstvo
pre sociálny rozvoj v Záhrebe, Chorvátsko.
Viac informácií a najdôležitejšie materiály sú k
dispozícii
na
http://anticorrp.eu/events/how-to-tacklepublic-procurement-almost-without-corruption-the-mostrecent-scientific-findings-2/
Manažérka seminára:
Ing. Ľubica Adamcová
tel.: 00421 948 018 134
e-mail: lubicaadamcova@gmail.com
Škola komunikácie a médií n.o.
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