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V odseku 28 medziinštitucionálnej dohody o registri transparentnosti podpísanej 16. apríla 

2014 sa stanovuje, že príslušným podpredsedom Európskeho parlamentu a Európskej 

komisie sa predkladá výročná správa o fungovaní registra transparentnosti.  

 

V tejto správe sa predkladajú štatistické údaje o registri transparentnosti za obdobie od 

1. januára do 31. decembra 2018 a opisujú sa činnosti, ktoré vykonal spoločný sekretariát 

registra transparentnosti, najmä pokiaľ ide o zabezpečenie optimálnej kvality údajov, 

monitorovanie dodržiavania kódexu správania a zvyšovanie informovanosti o systéme. 
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I. ÚVOD 

Register transparentnosti (ďalej aj „register“) bol vytvorený Európskym parlamentom 

a Európskou komisiou v roku 2011 prostredníctvom medziinštitucionálnej dohody ako 

spoločný systém. Popri množstve ďalších iniciatív predstavuje jeden z kľúčových 

nástrojov pri plnení záväzkov týchto dvoch inštitúcií v oblasti transparentnosti. Tento 

register sa týka všetkých organizácií a samostatne zárobkovo činných osôb, ktoré 

vykonávajú činnosti s cieľom ovplyvniť rozhodovacie procesy a procesy vykonávania 

politík inštitúcií EÚ. Tým, že register odhaľuje, aké záujmy sú sledované, kým sú 

sledované a pri akej úrovni zdrojov, umožňuje zvýšenú mieru kontroly zo strany 

verejnosti, pričom dáva občanom, médiám a zainteresovaným stranám možnosť 

sledovať činnosti a možný vplyv zástupcov záujmových skupín. Register 

transparentnosti sa od svojho vzniku rozširuje a v súčasnosti zahŕňa takmer 12 000 

subjektov1, ktoré sa zaviazali dodržiavať spoločný kódex správania. Je to najväčší 

nástroj svojho druhu na svete. 

II. SÚČASNÝ STAV REGISTRA TRANSPARENTNOSTI2 

1. Štatistické údaje 

Zatiaľ čo celkový počet zaregistrovaných subjektov naďalej rastie, šesť oddielov 

registrácie v registri transparentnosti zostáva relatívne nemenných, pokiaľ ide o ich 

primeranú veľkosť. 

V roku 2018 bol oddiel II: „Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia“ 

naďalej najväčším oddielom registrácie a v súčasnosti predstavuje o niečo viac ako 

polovicu všetkých zaregistrovaných subjektov (pozri koláčový graf 1). V rámci tohto 

oddielu zostal pododdiel „Obchodné a podnikové združenia“ najväčšou skupinou 

s podielom tesne presahujúcim 40 %. Podiel pododdielu „Odborové zväzy a profesijné 

združenia“ v roku 2018 mierne vzrástol na takmer 15 % a pododdiel „Spoločnosti 

a skupiny“ dosiahol v rámci oddielu II takmer 39 % podiel oproti 37 % podielu 

v predchádzajúcom roku (pozri koláčový graf 2, oddiel II). 

„Mimovládne organizácie“ (oddiel III) zostali v roku 2018 naďalej druhým 

najbežnejším typom zaregistrovaných subjektov, pričom predstavujú podobne ako 

v predchádzajúcom roku o niečo viac ako štvrtinu všetkých zaregistrovaných 

organizácií. 

Počet v oddiele „Profesionálne konzultantské spoločnosti/právnické firmy/samostatne 

zárobkovo činní konzultanti“ (oddiel I) mierne klesol a predstavuje o niečo viac ako 

10 % všetkých zaregistrovaných subjektov oproti viac ako 11 % v predchádzajúcom 

roku. 

Menej subjektov sa zaregistrovalo ako „Think tanky, výskumné a akademické 

inštitúcie“ (oddiel IV), „Organizácie zastupujúce miestne, regionálne a samosprávne 

orgány, iné verejné alebo zmiešané subjekty atď.“ (oddiel VI) a „Organizácie 

zastupujúce cirkvi a náboženské spoločenstvá“ (oddiel V). 

                                                 
1  Zarátavajú sa len subjekty, ktoré boli zaregistrované a aktívne k 31. decembru 2018. 
2  Číselné údaje uvedené v tejto správe odrážajú situáciu k 31. decembru 2018. 
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Koláčový graf 1: Zloženie zástupcov záujmových skupín 

 

 

 

Koláčové grafy 2: Prehľad podľa pododdielov3 

Oddiel I: Profesionálne konzultantské spoločnosti/právnické firmy/samostatne zárobkovo 

činní konzultanti 

 

                                                 
3  Oddiely III a V nemajú pododdiely, takže nie sú zaradené do tohto prehľadu. 
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Oddiel II: Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia 

 

Oddiel IV: Think tanky, výskumné a akademické inštitúcie 
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Oddiel VI: Organizácie zastupujúce miestne, regionálne a samosprávne orgány, iné verejné 

alebo zmiešané subjekty atď. 
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Tabuľka 3: Zloženie zaregistrovaných subjektov  

K 31. decembru 2018 bolo v registri 11 901 zaregistrovaných subjektov 

v týchto oddieloch a pododdieloch: 

I – Profesionálne konzultantské spoločnosti/právnické firmy/samostatne 

zárobkovo činní konzultanti 
1 211 

Profesionálne konzultantské spoločnosti   745 

Právnické firmy   120 

Samostatne zárobkovo činní konzultanti   346 

II – Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia   5 962 

Spoločnosti a skupiny   2 315 

Obchodné a podnikové združenia   2 419 

Odborové zväzy a profesijné združenia   893 

Iné organizácie   335 

III – Mimovládne organizácie   3 159 

Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty   3 159 

IV – Think tanky, výskumné a akademické inštitúcie   924 

Think tanky a výskumné inštitúcie   586 

Akademické inštitúcie   338 

V – Organizácie zastupujúce cirkvi a náboženské spoločenstvá   54 

VI – Organizácie zastupujúce miestne, regionálne a samosprávne orgány, 

iné verejné alebo zmiešané subjekty atď.   
591 

Regionálne štruktúry 118 

Iné vnútroštátne verejné orgány nižšej úrovne   103 

Nadnárodné združenia a siete verejných regionálnych orgánov alebo iných 

orgánov na nižšej než vnútroštátnej úrovni 
87 

Iné verejné alebo zmiešané subjekty vytvorené na základe právnych 

predpisov, ktorých účelom je konať vo verejnom záujme  
283 

 

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=40&locale=sk#sk
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=40&locale=sk#sk
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=46&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=47&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=48&locale=sk#sk
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=41&locale=sk#sk
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=49&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=50&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=51&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=52&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=42&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=42&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=43&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=54&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=55&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=44&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=45&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=45&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=57&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=58&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=59&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=59&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=60&
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/reportControllerPager.do?action=search&categories=60&
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V roku 2018 sa do registra zaregistrovalo 2 762 nových subjektov (započítavajú sa iba tie 

subjekty, ktoré sa zaregistrovali v roku 2018 a boli aktívne k 31. decembru 20184). 

Priemerný počet nových registrácií za mesiac bol 230 (nárast z 202 v predchádzajúcom 

roku). 

Rozdelenie nových registrácií do jednotlivých oddielov bolo takéto: 

 466 subjektov v oddiele I, 

 1 143 subjektov v oddiele II, 

 741 subjektov v oddiele III, 

 231 subjektov v oddiele IV, 

 13 subjektov v oddiele V a 

 168 subjektov v oddiele VI. 

Poznámka: 

ročné štatistické údaje od roku 2011 nájdete na stránke so štatistikami5 na webovom sídle 

registra.  

Graf 4: Nové registrácie za rok 

 

 

Celkový počet zaregistrovaných subjektov sa v roku 2018 zvýšil na 11 901 (z 11 612 

v roku 2017), čo predstavuje nárast o menej ako 300 zaregistrovaných subjektov, t. j. nárast 

len o 2,4 % v porovnaní so 6 % nárastom medzi rokmi 2016 a 2017 (graf 5). 

  

                                                 
4  Medzi možné dôvody dezaktivácie patrí zrušenie registrácie samotným subjektom, zrušenie registrácie 

spoločným sekretariátom registra transparentnosti na základe kontroly oprávnenosti/kvality atď. 
5 http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/statistics.do?action=prepareView&locale=sk#sk  
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Graf 5: Celkový počet zaregistrovaných subjektov za rok 

 

Zaregistrované subjekty, ktoré majú sídlo v EÚ, predstavujú viac ako 90 % všetkých 

registrácií, čo je značný nárast v porovnaní so 77 % v predchádzajúcom roku. Dve krajiny 

mimo EÚ (Spojené štáty a Švajčiarsko) sú opäť uvedené v zozname prvých desiatich krajín 

(graf 6). V registri transparentnosti sú zastúpené organizácie zo všetkých členských štátov 

EÚ, pričom polovica všetkých zaregistrovaných subjektov uviedla, že má svoje ústredie 

v jednej z týchto štyroch krajín: Belgicko, Nemecko, Spojené kráľovstvo a Francúzsko, 

takisto ako v predchádzajúcom roku. V Belgicku má zastúpenie viac ako 32 % všetkých 

zaregistrovaných subjektov, pričom u približne 18 % všetkých zaregistrovaných subjektov 

ide o ich ústredie. 

Graf 6: Rozdelenie zaregistrovaných subjektov podľa krajín – prvých 106 

 

                                                 
6  Táto štatistika je založená na umiestnení ústredia zaregistrovaného subjektu, ako je uvedené v registrácii. 

Niektoré zaregistrované subjekty môžu mať okrem ústredia osobitnú kanceláriu pre EÚ v Belgicku.  
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2.  Stimuly súvisiace s registráciou 

Európsky parlament a Európska komisia ponúkajú pre zaregistrovaných zástupcov 

záujmových skupín určité stimuly. Prístup zástupcov záujmových skupín k osobám 

s rozhodovacou právomocou, do priestorov a na určité fóra v Európskom parlamente 

a Európskej komisii totiž môže byť podmienené registráciou v registri transparentnosti. 

Praktické výhody spojené s registráciou sú v prípade Európskeho parlamentu takéto: 

 

 Dlhodobý prístup do priestorov Európskeho parlamentu sa môže povoliť iba 

zástupcom zaregistrovaných organizácií po potvrdení bezpečnostnou službou. 

Všetky postupy validácie a predĺženia platnosti povolenia sa uskutočňujú online 

a zvyčajne sa spracúvajú do troch pracovných dní7. 

 Oprávnenie vystupovať ako rečníci na verejných vypočutiach parlamentných 

výborov môžu dostať len organizácie zastupujúce záujmy, ktoré sú zapísané 

v registri. 

 Prostredníctvom registra sa zaregistrované subjekty môžu prihlásiť na odber e-

mailových oznámení o činnosti výborov Európskeho parlamentu. 

 Pri spoluorganizovaní podujatí politických skupín v priestoroch Európskeho 

parlamentu môžu byť príslušné organizácie požiadané o poskytnutie registračných 

informácií. 

 Príslušné organizácie, ktoré požiadajú o záštitu predsedu Európskeho parlamentu, 

budú požiadané, aby poskytli dôkaz o svojej registrácii. 

 

V prípade Komisie ide o tieto výhody: 

 

 Stretnutia s komisármi, členmi kabinetu a generálnymi riaditeľmi: zástupcovia 

záujmových skupín musia byť zaregistrovaní, aby boli oprávnení stretávať sa 

s osobami s rozhodovacou právomocou na vysokej úrovni. 

 Verejné konzultácie: registrované organizácie sú automaticky informované 

o konzultáciách a plánoch v oblastiach, ktoré uviedli. Odpovede „zaregistrovaných 

organizácií“ a „iných“ sa uverejňujú oddelene. 

 Expertné skupiny: na vymenovanie určitých typov členov expertných skupín sa 

vyžaduje registrácia v registri. 

 Záštita: Európska komisia poskytuje záštitu len zaregistrovaným zástupcom 

záujmových skupín. 

 Kontakty s úradníkmi: úradníkom Európskej komisie sa odporúča, aby si pred 

prijatím pozvania na stretnutie alebo na podujatie overili, či sú zástupcovia 

záujmových skupín zaregistrovaní. Kontakty s neregistrovanými organizáciami sa 

môžu obmedziť. 

 

Akreditácia Európskeho parlamentu 

 

Akreditáciu do priestorov Európskeho parlamentu je možné udeliť najviac na 12 mesiacov. 

Európsky parlament udelil v roku 2018 viac ako 8 000 povolení na vstup pre zástupcov viac 

ako 2 500 organizácií v registri transparentnosti (buď na základe nových žiadostí, alebo 

v rámci obnovenia). Oproti roku 2017 je to určitý nárast8. 

 

                                                 
7  Pozri aj: http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/sk/transparency 
8  V roku 2018 sa udelilo 8 130 povolení na vstup (v porovnaní so 7 970 v roku 2017) pre 2 510 

organizácií (v porovnaní s 2 506 v roku 2017). 

 

http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/sk/transparency
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Nové okolnosti 

 

Od roku 2017 Európsky parlament už nepovoľuje držiteľom dlhodobých preukazov od 

organizácií, ktorých registrácia v registri transparentnosti bola pozastavená, používať 

preukaz počas pozastavenia registrácie. Ich prístup je možné obnoviť, až keď sa zruší 

pozastavenie registrácie. 

V roku 2018 sa zaviedol nový stimul na registráciu, ktorý umožňuje zaregistrovaným 

subjektom, aby sa prihlásili na odber oznámení týkajúcich sa správ výborov Európskeho 

parlamentu. Prihlásenie sa na odber je nastaviteľné podľa oblasti politiky a jazyka. 

Nová funkcia zavedená v roku 2018 integruje údaje o stretnutiach, ktoré mali zaregistrované 

subjekty s Európskou komisiou (s komisármi, členmi ich kabinetov a generálnymi 

riaditeľmi), do ich profilov v registri transparentnosti (vo formáte PDF). Táto nová funkcia 

uľahčuje prístup ku konsolidovaným informáciám a vedie k zvýšenej transparentnosti. 

Nadväzuje na synergie s Registrom expertných skupín Komisie a podobných subjektov9 

zavedeným v roku 2017, ktoré umožňujú registru transparentnosti využívať údaje z Registra 

expertných skupín Komisie. Register transparentnosti automaticky zobrazuje názov 

expertnej(-ých) skupiny(-ín), do ktorej(-ých) je zaregistrovaný subjekt zaradený tak, aby 

zastupoval buď spoločný záujem (členovia typu B), alebo organizáciu (členovia typu C). 

3. Návštevy na webovom sídle registra transparentnosti 

V roku 2018 zaznamenalo webové sídlo registra10 približne 365 000 návštev11 (30 416 

návštev za mesiac), čo je o niečo viac ako v predchádzajúcom roku. Najväčší počet návštev 

pochádzal z Belgicka (29 %), za ním nasledovalo Nemecko (14 %), Spojené kráľovstvo 

(8 %) a Francúzsko (7,5 %). Približne 68 % návštev bolo priamych, zatiaľ čo 24 % prišlo na 

toto webové sídlo prostredníctvom vyhľadávačov. Pokiaľ ide o jazykové preferencie, 

anglická verzia webového sídla zaznamenala menej ako polovicu návštev (42 %, pokles 

z 56 %), po nej nasleduje francúzska (14 %), nemecká (17 % v porovnaní s 10 % 

v predchádzajúcom roku), francúzska (14 %),  španielska (6 %) a talianska verzia (5 %) a iné 

jazyky (16 %). 

 

                                                 
9  http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?Lang=SK 
10  http://ec.europa.eu/transparencyregister/public 
11   „Návšteva“ sa vymedzuje ako návštevník, ktorý webové sídlo navštívi po prvý raz. Ak ten istý 

návštevník navštívi webové sídlo po viac ako 30 minútach od jeho posledného zobrazenia, zaznamená 

sa to ako nová návšteva. 

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?Lang=SK
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public
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III. ČINNOSTI SPOLOČNÉHO SEKRETARIÁTU REGISTRA 

TRANSPARENTNOSTI 

Spoločný sekretariát registra transparentnosti (ďalej len „SSRT“) je zložený z tímu 

úradníkov z Európskeho parlamentu a Európskej komisie. Ich práca na úlohách spojených 

s registrom predstavuje približne šesť ekvivalentov plného pracovného času spolu pre obidve 

inštitúcie. 

SSRT je zodpovedný za každodenné riadenie registra transparentnosti. Poskytuje asistenčnú 

službu, vydáva usmernenia na registráciu, vykonáva kontroly kvality údajov, vybavuje 

prijaté upozornenia a sťažnosti, koordinuje vývoj IT a údržbu systému a vykonáva činnosti 

na zvyšovanie informovanosti a iné komunikačné činnosti na podporu systému. Činnosť 

SSRT koordinuje vedúci oddelenia pre transparentnosť, správu dokumentov a prístup 

k dokumentom na Generálnom sekretariáte Európskej komisie, pričom nový koordinátor sa 

ujal tejto úlohy v júli 2018. 

1. Monitorovanie údajov v registri transparentnosti 

SSRT koordinuje vývoj inovačných riešení v oblasti informačných technológií na zlepšenie 

systému, na základe ktorého register transparentnosti funguje. Kontroluje všetky nové 

registrácie s cieľom overiť oprávnenosť a zabezpečiť kvalitu údajov, ktoré predložili 

zaregistrované subjekty. Automatické zisťovanie možných problémov s kvalitou údajov 

v registráciách, ktoré sa zaviedlo v máji 2017, prinieslo v roku 2018 hmatateľné výsledky. 

SSRT sa zaoberal 256 prípadmi, ktorých status bol „čakajúce na potvrdenie“. Tento postup 

sa vzťahuje na registrácie, ktoré nemôžu byť automaticky zverejnené skôr, ako sa objasnia 

niektoré otázky týkajúce sa ich údajov. Počet celkových registrácií s nižšou ako optimálnou 

kvalitou údajov sa znížil zo 6 % všetkých zaregistrovaných subjektov v januári 2018 na 

1,5 % v decembri 2018. 

Ďalšia nová funkcia zavedená na konci roka 2018 zabraňuje tomu, aby si zaregistrované 

subjekty vybrali možnosť „novovytvorený subjekt, žiadne uzavreté účtovné obdobie“ 

niekoľko rokov po sebe. Preto v prípade, že sa registrácia uskutočnila pred viac ako dvoma 

rokmi, budú zaregistrované subjekty vyzvané, aby poskytli finančné odhady za posledné 

uzavreté účtovné obdobie. 

Bezpečnosť a výkonnosť registra sa z hľadiska infraštruktúry zvýšila. 

SSRT takisto zrevidoval vykonávacie usmernenia k registru transparentnosti z roku 2015 na 

základe získaných skúseností a spätnej väzby od zainteresovaných strán. Aktualizovaná 

verzia obsahuje niekoľko dodatkov a objasnení, ktoré majú subjektom pomôcť pri registrácii 

a jej správnom udržiavaní. Usmernenia sú dostupné v 23 úradných jazykoch na webovom 

sídle registra transparentnosti12. 

1.1 Poskytovanie asistenčnej služby 

SSRT poskytuje asistenčnú službu s cieľom pomáhať zaregistrovaným subjektom. SSRT 

v roku 2018 odpovedal na 943 individuálnych otázok, ktoré boli predložené prostredníctvom 

viacjazyčného online formulára „Kontaktujte nás“. Z toho 591 otázok sa týkalo existujúcich 

registrácií, zatiaľ čo 125 sa týkalo nových registrácií; 227 správ sa týkalo ostatných 

záležitostí. SSRT okrem toho poskytuje počas určených hodín v týždni telefónnu linku. 

                                                 
12 

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=GUIDELINES

&locale=sk#sk 

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=GUIDELINES&locale=sk#sk
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=GUIDELINES&locale=sk#sk
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1.2 Kontroly kvality 

„Kontrola kvality“ je súbor overení, ktoré SSRT vykonáva s cieľom zabezpečiť kvalitu 

a presnosť údajov, ktoré predložili zaregistrované subjekty v súlade s prílohou II 

k medziinštitucionálnej dohode, aby sa zabránilo vzniku faktických chýb a registrácii 

neoprávnených subjektov. V prípade nedodržania požiadaviek uvedených v prílohe II 

k danej dohode začne SSRT so zaregistrovaným subjektom dialóg s cieľom určiť uspokojivé 

riešenie. 

V roku 2018 SSRT vykonal 3 963 kontrol kvality, čo je viac ako v predchádzajúcom roku13. 

Z vykonaných kontrol kvality bolo 48,52 % registrácií posúdených ako vyhovujúcich 

(1 923), zatiaľ čo ostatné subjekty boli kontaktované v súvislosti s oprávnenosťou alebo 

nekonzistentnosťou údajov obsiahnutých v ich záznamoch. Z 2 040 kontaktovaných 

subjektov bolo z registra odstránených takmer 54 %, t. j. 1 110 subjektov z jedného alebo 

viacerých z týchto dôvodov: nekonzistentné, nesprávne alebo neúplné údaje, 

neaktualizované údaje, duplicitná registrácia a neoprávnenosť. Zvyšných 934 subjektov 

aktualizovalo svoju registráciu uspokojivým spôsobom po tom, ako im SSRT poskytol 

usmernenia. K 31. decembru 2018 ešte nebolo ukončených šesť kontrol kvality. 

1.3 Upozornenia 

„Upozornenie“ je mechanizmus, ktorý umožňuje tretím stranám, aby informovali SSRT 

o registráciách jedného alebo viacerých subjektov, ktoré môžu byť neoprávnené alebo môžu 

obsahovať faktické chyby, alebo o činnostiach nezaregistrovaných subjektov, ktoré patria do 

rozsahu pôsobnosti registra. V roku 2018 riešil SSRT 22 individuálnych upozornení14 (šesť 

bolo pôvodne doručených ako „sťažnosti“ a neskôr boli prekvalifikované na „upozornenia“). 

Tieto upozornenia sa týkali celkove 25 organizácií, keďže dve upozornenia sa týkali jedného 

subjektu. Počet doručených upozornení v porovnaní s rokom 2017 mierne vzrástol. Počet 

upozornení týkajúcich sa činností nezaregistrovaných subjektov sa takisto o niečo zvýšil15. 

Keď sa SSRT doručia oznámenia o možných porušeniach kódexu správania, na ktoré sa 

vzťahuje výlučne písmeno d) kódexu správania16, tieto oznámenia sa spracovávajú ako 

„upozornenia“, pokiaľ sa týkajú možných faktických chýb v údajoch zaregistrovaných 

subjektov. 

1.4 Sťažnosti 

„Sťažnosť“ je oznámenie, že zaregistrovaný subjekt údajne porušil niektorú z povinností 

podľa kódexu správania okrem podozrení týkajúcich sa faktických chýb, ku ktorým sa 

pristupuje ako k „upozorneniam“ (pozri bod 1.3). 

V roku 2018 SSRT prijal 13 sťažností, z ktorých dve boli prípustné ako „sťažnosti“ a šesť 

bolo prekvalifikovaných na „upozornenia“. Päť sťažností bolo posúdených ako neprípustné 

buď preto, že sa týkali záležitostí mimo rozsahu pôsobnosti medziinštitucionálnej dohody 

o registri transparentnosti, alebo preto, že sťažnosť nebola dostatočne odôvodnená. 

                                                 
13  V roku 2017 SSRT vykonal 3 624 kontrol kvality. 
14  V porovnaní s 20 upozorneniami v roku 2017. 
15  Osem upozornení v roku 2018 týkajúcich sa nezaregistrovaných subjektov v porovnaní so siedmimi 

upozorneniami v roku 2017. 
16  V písmene d) kódexu správania registra transparentnosti sa uvádza: „[zástupcovia záujmových skupín] 

zabezpečia, aby informácie, ktoré uvádzajú pri registrácii a následne v rámci svojich činností patriacich 

do pôsobnosti registra, boli podľa ich najlepšieho vedomia a svedomia úplné, aktuálne a neskresľujúce; 

akceptujú, že všetky poskytnuté informácie sú predmetom preskúmania, a súhlasia s tým, že budú 

spolupracovať, pokiaľ ide o administratívne žiadosti o doplňujúce informácie a aktualizácie.“ 
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Dve prípustné sťažnosti sa týkali obvinení z porušenia jedného alebo viacerých z týchto 

písmen kódexu správania zástupcami záujmových skupín: 

 písmena a) „vždy sa identifikujú svojím menom, v prípade potreby registračným 

číslom, a uvedú názov subjektu alebo subjektov, pre ktoré pracujú alebo ktoré 

zastupujú; uvedú svoje záujmy, ciele alebo zámery, ktoré podporujú, a v prípade 

potreby uvedú klientov alebo členov, ktorých zastupujú“, 

 písmena b) „nezískavajú ani sa nepokúšajú získať informácie alebo rozhodnutia 

nečestným spôsobom alebo s využitím neoprávneného nátlaku či nevhodného 

správania“, 

 písmena c) „pri rokovaní s tretími stranami nesmú tvrdiť, že majú akýkoľvek 

formálny vzťah s Európskou úniou alebo s niektorou z jej inštitúcií, a neskresľujú 

účinok registrácie s cieľom zavádzať tretie strany alebo úradníkov, alebo iných 

zamestnancov Európskej únie, ani nevyužívajú logo inštitúcií EÚ bez výslovného 

povolenia“. 

Po prešetrení zo strany SSRT a kontaktovaní dotknutých zaregistrovaných subjektov bola 

jedna z dvoch prípustných sťažností uzavretá v dôsledku uspokojivého vysvetlenia 

a aktualizácií zo strany zaregistrovaného subjektu. Druhá prípustná sťažnosť ešte nebola 

ukončená, pričom dosiahnutie uspokojivého riešenia a aktualizácie boli naplánované na 

začiatok roka 2019. Ďalšie prešetrovanie z vlastnej iniciatívy sa uzavrelo zrušením 

registrácie na základe rozhodnutia SSRT o porušení písmena c). 

2. Usmerňovanie a zvyšovanie informovanosti 

SSRT sa neprestajne snaží zvyšovať informovanosť o registri. Jeho členovia pravidelne 

vykonávajú činnosti v oblasti internej odbornej prípravy (v rámci dvoch zainteresovaných 

inštitúcií) a externej komunikácie s cieľom propagovať register transparentnosti a poskytovať 

usmernenia na jeho používanie. 

 Európsky parlament usporiadal pre svojich poslancov a ich asistentov, ako aj 

zamestnancov 12 interných školení a informačných stretnutí. 

 Európska komisia zorganizovala pre zamestnancov tri celodenné školenia s názvom 

„Správne a efektívne zaobchádzanie s lobistami“. Okrem toho uskutočnila štyri 

školenia o registri transparentnosti ako reakciu na požiadavky ad hoc rôznych 

oddelení. 

 SSRT sa zúčastnil aj na ustanovujúcej schôdzi európskej siete registrátorov lobizmu 

(European Lobbying Registrar’s Network) 21. – 22. marca 2018 v Dubline a vymenil 

si informácie s operátormi podobných schém z rôznych členských štátov EÚ. 

Okrem toho v priebehu roka Európska komisia uskutočnila 12 prezentácií pre zainteresované 

strany a skupiny návštevníkov a Európsky parlament bol vyzvaný, aby predstavil register 

transparentnosti na šiestich podujatiach s akademikmi a skupinami študentov, ktorí sa 

zaujímajú o transparentnosť pri lobizme. 

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=CODE_OF_CONDUCT&locale=sk#sk
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3. Portál otvorených dát EÚ a register transparentnosti 

Súbory údajov z minulosti uverejnené na Portáli otvorených dát EÚ17 naďalej vzbudzovali 

pozornosť. Súbory údajov umožňujú používateľom sťahovať (vo formáte XML alebo Excel) 

zoznam osôb, ktoré sú akreditované na vstup do budov Európskeho parlamentu, a zoznam 

organizácií uvedených v registri transparentnosti za niekoľko rokov dozadu. Je možná aj 

interaktívna vizualizácia údajov18. 

Webová stránka zaznamenala v roku 2018 viac ako 8 000 zobrazení a viac ako 

1 700 stiahnutí. 

                                                 
17  https://data.europa.eu/euodp/sk/data/dataset/transparency-register 
18  http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/datavisualisation/  

https://data.europa.eu/euodp/sk/data/dataset/transparency-register
https://data.europa.eu/euodp/sk/data/dataset/transparency-register
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/datavisualisation/
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IV. ZÁVER 

Nárast počtu registrácií v roku 2018 pokračoval a v porovnaní s rokom 2017 bol o niečo 

výraznejší – v priebehu roka sa zaregistrovalo 2 762 nových subjektov. Register 

transparentnosti je dnes najväčším svojho druhu na svete – obsahuje takmer 12 000 

zaregistrovaných subjektov. Jeho viditeľnosť a význam ako hlavnej referenčnej databázy 

zástupcov záujmových skupín zostávajú nemenné. 

SSRT, ktorý je strážcom kódexu správania registra transparentnosti, zabezpečil, že na prijaté 

upozornenia a sťažnosti sa náležite nadviazalo administratívnymi krokmi. Kľúčovou 

prioritou v roku 2018 zostalo zlepšenie celkovej kvality údajov v registri. Riešenie v oblasti 

informačných technológií vyvinuté v roku 2017 uľahčuje proces registrácie a aktualizácie 

pre nové aj existujúce zaregistrované subjekty. Tento mechanizmus nielen pomáha 

zaregistrovaným subjektom vyhnúť sa najčastejším chybám, ale takisto oznamuje akúkoľvek 

nekonzistentnosť SSRT, aby mohol prijať potrebné nadväzujúce opatrenia. Táto inovácia 

viedla k výraznému zlepšeniu celkovej kvality údajov: počet registrácií s nižšou ako 

optimálnou kvalitou údajov sa v priebehu roka znížil zo 6 % na 1,5 % všetkých 

zaregistrovaných subjektov. 

V roku 2018 podnikol SSRT prvé kroky na zabezpečenie súladu s nariadením Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) 2018/172519 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 

údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie. Tieto kroky budú dokončené v roku 

2019. 

V kontexte návrhu novej medziinštitucionálnej dohody o povinnom registri 

transparentnosti20, ktorý predložila Európska komisia, politickí zástupcovia21 Európskeho 

parlamentu, Rady EÚ a Európskej komisie začali v prvom štvrťroku roku 2018 rokovania 

o povinnom registri transparentnosti a pokračovali v tomto procese pod záštitou bulharského 

a rakúskeho predsedníctva. 

 

 

– KONIEC – 

 

                                                 
19  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sk/TXT/?uri=CELEX:32018R1725  
20  http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/SK/1-2016-627-SK-F1-1.PDF  
21  Sylvie Guillaume, podpredsedníčka zodpovedná za register transparentnosti, a Danuta Hübner, predsedníčka 

Výboru pre ústavné veci, za Parlament, prvý podpredseda Frans Timmermans za Európsku komisiu a zástupcovia 

bulharského a rakúskeho predsedníctva. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sk/TXT/?uri=CELEX:32018R1725
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/SK/1-2016-627-SK-F1-1.PDF

