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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 2019 a opisujú sa činnosti, ktoré vykonal spoločný sekretariát 

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

dodržiavania kódexu správania a zvyšovanie informovanosti o systéme. 

  

 



Obsah 

 

I. ÚVOD ............................................................................................................................. 1 

II. AKTUÁLNY STAV .................................................................................................... 1 

1. Zloženie zaregistrovaných subjektov ............................................................................. 1 

1.1 Zloženie zaregistrovaných subjektov podľa oddielu a pododdielu ........................... 2 

1.2 Hlavné oddiely ........................................................................................................... 3 

1.3 Prehľad podľa pododdielov ....................................................................................... 3 

1.4 Vývoj ......................................................................................................................... 5 

1.5 Nové registrácie ......................................................................................................... 5 

1.6 Najvyšší počet zaregistrovaných subjektov podľa krajiny ........................................ 6 

2. Motivácia zaregistrovať sa v registri transparentnosti ................................................... 7 

3. Technický vývoj ............................................................................................................. 8 

III. ČINNOSTI SPOLOČNÉHO SEKRETARIÁTU REGISTRA 

TRANSPARENTNOSTI .................................................................................................. 9 

1. Asistenčná služba ......................................................................................................... 9 

2. Kontroly kvality ......................................................................................................... 10 

3. Upozornenia, sťažnosti a prešetrovania z vlastnej iniciatívy .................................... 10 

4. Usmerňovanie a zvyšovanie informovanosti ............................................................. 11 

IV. ZÁVER ...................................................................................................................... 12 

 

 

Ďalšie informácie možno nájsť na webovom sídle registra transparentnosti: 

http://ec.europa.eu/transparencyregister. 

http://ec.europa.eu/transparencyregister


 

1 

 

I. ÚVOD 

Register transparentnosti bol zriadený v medziinštitucionálnej dohode1 v roku 2011 ako 

spoločný systém Európskeho parlamentu a Európskej komisie. Je kľúčovým nástrojom, 

ktorý týmto dvom inštitúciám umožňuje plniť si záväzky v oblasti transparentnosti vo 

vzťahu k zástupcom záujmových skupín. Európsky parlament a Európska komisia 

spravujú register transparentnosti pomocou spoločnej operačnej štruktúry, ktorou je 

spoločný sekretariát registra transparentnosti (ďalej len „spoločný sekretariát“). 

Register transparentnosti sa týka všetkých organizácií a samostatne zárobkovo činných 

osôb, ktoré vykonávajú činnosti s cieľom ovplyvniť rozhodovacie procesy a procesy 

vykonávania politík inštitúcií EÚ. Všetky zaregistrované subjekty sa zaviazali 

dodržiavať spoločný kódex správania. Tým, že register odhaľuje, kto sleduje aké záujmy 

a s akou úrovňou zdrojov, umožňuje zvýšenú mieru verejnej kontroly. Občanom, 

médiám a zainteresovaným stranám poskytuje možnosť sledovať činnosti a možný vplyv 

zástupcov záujmových skupín na legislatívu EÚ. Register transparentnosti sa od svojho 

vzniku značne rozšíril a v súčasnosti zahŕňa takmer 12 000 subjektov2.  

 

II. AKTUÁLNY STAV3 

1. Zloženie zaregistrovaných subjektov 

Register transparentnosti sa skladá zo 6 oddielov a 14 pododdielov. 

V roku 2019 zostal celkový počet zaregistrovaných subjektov konštantný a takisto aj 

podiel zaregistrovaných subjektov v každom zo 6 oddielov. 

Oddiel II: „Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia“ sú naďalej 

najväčším oddielom registra, predstavujú o niečo viac ako polovicu všetkých 

zaregistrovaných subjektov (pozri koláčový graf 1) a počet zaregistrovaných subjektov 

v tomto oddiele mierne vzrástol. Najväčšiu časť v rámci tohto oddielu naďalej 

predstavoval pododdiel „Obchodné a podnikové združenia“, ktorý tesne presiahol 40 %. 

Pododdiel „Odborové zväzy a profesijné združenia“ zostal stabilný s podielom 15 % 

a „Spoločnosti a skupiny“ naďalej predstavovali 39 % (pozri koláčový graf 2). 

Oddiel III: „Mimovládne organizácie“ boli aj v roku 2019 druhým najbežnejším typom 

zaregistrovaných subjektov, pričom predstavujú o niečo viac ako štvrtinu všetkých 

záznamov. 

Oddiel I: „Profesionálne konzultantské spoločnosti, právnické firmy alebo samostatne 

zárobkovo činní konzultanti“ sa v poradí už druhý rok mierne zmenšil, pričom 

predstavoval takmer 9 % všetkých zaregistrovaných subjektov, t. j. o 1 % menej ako 

predchádzajúci rok. Tento pokles bol viditeľný vo všetkých troch pododdieloch. 

Menej subjektov sa zaregistrovalo do posledných troch oddielov: do oddielu IV: „Think 

tanky, výskumné a akademické inštitúcie“, oddielu VI: „Organizácie zastupujúce 

                                                 
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32014Q0919(01). 
2 Zarátavajú sa len subjekty, ktoré boli zaregistrované a verejné k 31. decembru 2019. 
3 Číselné údaje uvedené v tejto správe odrážajú situáciu k 31. decembru 2019. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32014Q0919(01)
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miestne, regionálne a samosprávne orgány, iné verejné alebo zmiešané subjekty atď.“ 

a oddielu V: „Organizácie zastupujúce cirkvi a náboženské spoločenstvá“. 

 

1.1 Zloženie zaregistrovaných subjektov podľa oddielu a pododdielu 

 

K 31. decembru 2019 bolo v registri transparentnosti zaregistrovaných 11 899 

subjektov  

rozdelených do týchto oddielov a pododdielov: 

I – Profesionálne konzultantské spoločnosti/právnické 

firmy/samostatne zárobkovo činní konzultanti 
1 069 

Profesionálne konzultantské spoločnosti  672 

Právnické firmy  103 

Samostatne zárobkovo činní konzultanti  294 

II – Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia  6 197 

Spoločnosti a skupiny  2 422 

Obchodné a podnikové združenia  2 521 

Odborové zväzy a profesijné združenia  937 

Iné organizácie  317 

III – Mimovládne organizácie  3 112 

Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty  3 112 

IV – Think tanky, výskumné a akademické inštitúcie  885 

Think tanky a výskumné inštitúcie  564 

Akademické inštitúcie  321 

V – Organizácie zastupujúce cirkvi a náboženské spoločenstvá  59 

VI – Organizácie zastupujúce miestne, regionálne a samosprávne 

orgány, iné verejné alebo zmiešané subjekty atď.  
577 

Regionálne štruktúry 109 

Iné vnútroštátne verejné orgány nižšej úrovne  101 

Nadnárodné združenia a siete verejných regionálnych orgánov alebo iných 

orgánov na nižšej než štátnej úrovni 
91 

Iné verejné alebo zmiešané subjekty vytvorené na základe právnych 

predpisov, ktorých účelom je konať vo verejnom záujme  
276 
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1.2  Hlavné oddiely 

 

 

1.3 Prehľad podľa pododdielov4 

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

činní konzultanti 

 

                                                 
4 Oddiely III a V nemajú pododdiely, a preto 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.  

 

 

1.4 Vývoj  

Celkový počet zaregistrovaných subjektov zostáva za posledné tri roky stabilný a dosahuje 

takmer 12 000 záznamov.  

 
 

1.5 Nové registrácie 

V roku 2019 sa zaregistrovalo 1 592 nových subjektov5. Zároveň bol z registra odstránený 

približne rovnaký počet zaregistrovaných subjektov, a to z rôznych dôvodov, ako je 

zrušenie registrácie samotným subjektom, automatické odstránenie z dôvodu nevykonania 

povinnej každoročnej aktualizácie údajov alebo odstránenie spoločným sekretariátom na 

                                                 
5 Zarátavajú sa len subjekty, ktoré boli zaregistrované v roku 2019 a boli stále verejné 

k 31. decembru 2019. Celkovo sa o registráciu pokúsilo 2 548 subjektov. 
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základe kontroly kvality (pozri kapitolu III.2). Celkový počet zaregistrovaných subjektov 

preto zostal v porovnaní s rokom 2018 stabilný s 11 899 záznamami v registri 

k 31. decembru 2019. 

 

 

Rozdelenie nových registrácií do jednotlivých oddielov bolo takéto:  

 Oddiel I: Profesionálne konzultantské spoločnosti/právnické firmy/samostatne 

zárobkovo činní konzultanti – 121 

 Oddiel II: Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia – 841  

 Oddiel III: Mimovládne organizácie – 426 

 Oddiel IV: Think tanky, výskumné a akademické inštitúcie – 103 

 Oddiel V: Organizácie zastupujúce cirkvi a náboženské spoločenstvá – 10 

 Oddiel VI: Organizácie zastupujúce miestne, regionálne a samosprávne orgány, 

iné verejné alebo zmiešané subjekty atď. – 91. 

 

1.6 Najvyšší počet zaregistrovaných subjektov podľa krajiny6 

Takisto ako v predchádzajúcom roku takmer 91 % všetkých registrácií predstavujú 

zaregistrované subjekty, ktoré majú ústredie v EÚ. Zvyšných 9 % zaregistrovaných 

subjektov je rozptýlených v 87 krajinách sveta. O niečo viac ako polovica 

zaregistrovaných zástupcov záujmových skupín (51 %) má sídlo v Belgicku, Nemecku, 

Francúzsku alebo Spojenom kráľovstve.  

 

                                                 
6 Táto štatistika bola vytvorená podľa krajín, kde sa nachádza ústredie zaregistrovaného subjektu uvedené 

v registrácii. Od registrovaných subjektov sa takisto vyžaduje, aby okrem ústredia uviedli aj svoju 

kanceláriu pre EÚ v Belgicku, ak ju majú zriadenú. 
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2. Motivácia zaregistrovať sa v registri transparentnosti 

Európsky parlament a Európska komisia motivujú zaregistrovaných zástupcov 

záujmových skupín určitými stimulmi. Registrácia v registri transparentnosti je 

podmienkou prístupu zástupcov záujmových skupín k osobám s rozhodovacou 

právomocou, do priestorov a na určité fóra v Európskom parlamente a Európskej komisii. 

S registráciou sú v prípade Európskeho parlamentu spojené tieto výhody: 

 

 Dlhodobý prístup do priestorov Európskeho parlamentu sa môže povoliť iba 

zástupcom zaregistrovaných organizácií po potvrdení bezpečnostnou službou. 

Všetky postupy potvrdzovania a predlžovania platnosti povolení sa uskutočňujú 

online a zvyčajne sa spracúvajú do troch pracovných dní7. 

 Oprávnenie vystupovať na verejných vypočutiach parlamentných výborov môžu 

dostať len organizácie zastupujúce záujmové skupiny, ktoré sú zapísané v registri. 

 Pri registrácii sa zaregistrované subjekty môžu prihlásiť na odber e-mailových 

oznámení o činnosti výborov Európskeho parlamentu. 

 Len zaregistrované organizácie môžu podporiť alebo sa zapojiť do činnosti 

medziskupín alebo neoficiálnych zoskupení Parlamentu. 

 Pri spoluorganizovaní podujatí politických skupín v priestoroch Európskeho 

parlamentu môžu byť príslušné organizácie požiadané o poskytnutie registračných 

údajov. 

 Príslušné organizácie, ktoré požiadajú o záštitu predsedu Európskeho parlamentu, 

budú povinné poskytnúť doklad o registrácii. 

 

Akreditácia Európskeho parlamentu 

 

Akreditáciu na vstup do priestorov Európskeho parlamentu je možné udeliť najviac na 

jeden rok. Európsky parlament udelil v roku 2019 viac ako 8 500 povolení na osobný vstup 

zástupcom viac ako 2 600 organizácií vedených v registri transparentnosti (buď na základe 

nových žiadostí, alebo ako súčasť predĺženia platnosti). V porovnaní s rokom 2018 ide 

o nárast.  

 

                                                 
7 Pozri aj: http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/sk/transparency. 

http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/sk/transparency.
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V prípade Európskej komisie sú výhody takéto: 

 

 Stretnutia s členmi Komisie, členmi kabinetu a generálnymi riaditeľmi: na 

vybavenie takýchto stretnutí musia byť zástupcovia záujmových skupín 

zaregistrovaní. 

 Verejné konzultácie: zaregistrované organizácie si môžu zvoliť možnosť dostávať 

automatické oznámenia o konzultáciách a plánoch v oblasti ich záujmu. Príspevky 

do verejných konzultácií sa stávajú súčasťou profilu zaregistrovaného subjektu. 

 Expertné skupiny: určité typy členov expertných skupín možno vymenovať, len ak 

sú zaregistrovaní.  

 Záštita: Európska komisia poskytuje záštitu zástupcom záujmových skupín len 

vtedy, ak sú zaregistrovaní. 

 Kontakty s úradníkmi: úradníkom 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. 

 

3. Technický vývoj 

Technické zlepšenia 

Spoločný sekretariát koordinuje vývoj riešení IT na zlepšenie systému registra 

transparentnosti.  

V roku 2019 došlo k novému prepojeniu s portálom „Vyjadrite svoj názor“8. Príspevky 

zaregistrovaných subjektov do verejných konzultácií prostredníctvom tohto portálu (od 

júla 2018) sú teraz stávajú súčasťou ich záznamu v registri. Uľahčuje sa tak prístup 

k užitočným informáciám a zároveň sa znižuje administratívna záťaž zaregistrovaných 

subjektov spojená s vypracúvaním zoznamov príspevkov. Táto funkcia dopĺňa dve ďalšie 

skupiny už integrovaných údajov, ktoré sa týkajú vzťahov s Európskou komisiou: i) 

zoznamy stretnutí zaregistrovaných subjektov s komisármi, členmi ich kabinetov 

a generálnymi riaditeľmi a ii) členstvo v expertných skupinách Komisie a iných 

podobných subjektoch9 (pre členov typu B a C). 

Riešenie IT uľahčuje novým aj zaregistrovaným subjektom proces registrácie 

a aktualizácie údajov. Tento mechanizmus pomáha zaregistrovaným subjektom vyhnúť sa 

najčastejším chybám a oznamuje akúkoľvek nekonzistentnosť údajov spoločnému 

sekretariátu, aby mohol prijať potrebné nadväzné opatrenia. Táto inovácia naďalej prináša 

hmatateľné zlepšenia celkovej kvality údajov v registri transparentnosti. 

Po revízii vykonávacích usmernení10 boli do registračného formulára a webového sídla 

zavedené viaceré úpravy. Cieľom tejto revízie bolo poskytnúť subjektom pri registrácii 

príslušného záznamu a jeho správnom udržiavaní lepšiu pomoc.  

Okrem pripomienky vyzývajúcej ku každoročnej aktualizácii údajov, ktorá sa odosiela raz 

ročne, dostávajú zaregistrované subjekty od apríla 2019 v pravidelných intervaloch 

automatické pripomienky, aby si skontrolovali záznam.  

V roku 2019 pokračovali činnosti, ktorých cieľom je zabezpečiť súlad s nariadením 

o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami EÚ11. Na webovom 

                                                 
8 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_sk.  
9 http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?Lang=SK.  
10http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=GUIDELINES

&locale=sk#sk.  
11 Nariadenie (EÚ) 2018/1725. 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_sk
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?Lang=SK
https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=GUIDELINES&locale=sk%23sk
https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/staticPage/displayStaticPage.do?reference=GUIDELINES&locale=sk%23sk
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sídle registra transparentnosti boli zverejnené aktualizované vyhlásenia o ochrane 

osobných údajov týkajúce sa zaregistrovaných subjektov, stretnutí so zástupcami 

záujmových skupín a spracúvania upozornení a sťažností12. 

Návštevy na webovom sídle 

V roku 2019 zaznamenalo webové sídlo registra transparentnosti13 takmer 331 000 

návštev14 (v priemere 27 572 návštev za mesiac), čo je o niečo menej ako 

v predchádzajúcom roku. 85 % návštev predstavovali európski návštevníci. Najväčší počet 

návštev pochádzal z Belgicka (30,4 %), po ňom nasledovali Nemecko (11,1 %), 

Francúzsko (10 %) a Spojené kráľovstvo (9,3 %). Približne 74 % návštev bolo priamych, 

zatiaľ čo 17 % prišlo na toto webové sídlo cez vyhľadávače. Pokiaľ ide o jazykové 

preferencie, polovicu návštev (50 %) zaznamenala anglická verzia webového sídla, po nej 

nasledovali francúzska (14 %), nemecká (11 %), španielska (5,5 %) a talianska (5 %). 

Portál otvorených dát EÚ  

Súbory údajov z minulosti uverejnené na Portáli otvorených dát EÚ15 v roku 2019 naďalej 

vzbudzovali pozornosť a zaznamenali vyše 8 000 zobrazení. Súbory údajov umožňujú 

používateľom stiahnuť si (vo formáte XML alebo Excel) zoznam osôb, ktoré sú 

akreditované na vstup do Európskeho parlamentu, a zoznam organizácií uvedených 

v registri transparentnosti za posledných niekoľko rokov. K dispozícii je aj niekoľko 

interaktívnych vizualizácií údajov16. 

 

III. ČINNOSTI SPOLOČNÉHO SEKRETARIÁTU REGISTRA 

TRANSPARENTNOSTI  

Spoločný sekretariát je zložený z tímu úradníkov Európskeho parlamentu a Európskej 

komisie. Ich práca predstavuje približne šesť ekvivalentov plného pracovného času.  

Spoločný sekretariát je zodpovedný za každodenné riadenie registra transparentnosti. 

Poskytuje asistenčnú službu, vydáva usmernenia, ako sa registrovať, monitoruje kvalitu 

údajov, vybavuje upozornenia a sťažnosti, koordinuje vývoj v oblasti informačných 

technológií, usiluje sa o zvyšovanie informovanosti a ďalšie komunikačné činnosti. 

Činnosť spoločného sekretariátu koordinuje vedúci oddelenia pre transparentnosť, správu 

dokumentov a prístup k dokumentom na Generálnom sekretariáte Európskej komisie.  

1. Asistenčná služba 

Spoločný sekretariát poskytuje zaregistrovaným subjektom asistenčnú službu. Spoločný 

sekretariát odpovedal v roku 2019 na 1 027 individuálnych dopytov, ktoré boli predložené 

cez viacjazyčný online formulár „Kontaktujte nás“, čo je o 9 % viac ako v roku 2018. 

  

                                                 
12 Vyhlásenia o ochrane osobných údajov si môžete prečítať tu: 

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public > O registri > Ochrana údajov > Vyhlásenia o ochrane 

osobných údajov. 
13 http://ec.europa.eu/transparencyregister/public. 
14 „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 posledného zobrazenia, zaznamená sa to ako 

nová návšteva. 
15 https://data.europa.eu/euodp/sk/data/dataset/transparency-register. 
16 http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/datavisualisation/.  

https://data.europa.eu/euodp/sk/data/dataset/transparency-register
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public
https://data.europa.eu/euodp/sk/data/dataset/transparency-register
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/datavisualisation/
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2. Kontroly kvality 

„Kontrola kvality“ je overenie, ktoré vykoná spoločný sekretariát s cieľom zabezpečiť 

presnosť údajov, ktoré zadali registrované subjekty. Cieľom je zvýšiť spoľahlivosť 

databázy ako referenčného nástroja na činnosti spojené so zastupovaním záujmov. 

V roku 2019 vykonal spoločný sekretariát celkovo 4 559 kontrol kvality (nových 

registrácii a registrácii spred roka 2019), čiže počet vykonaných kontrol za posledné tri 

roky konštantne rastie17. Okrem štandardnej kontroly kvality každej novej registrácie 

spoločný sekretariát zvýšil úsilie o identifikáciu registrácií s nižšou ako optimálnou 

kvalitou údajov a požiadal o ich zlepšenie. 

Až 53,6 % skontrolovaných registrácii bolo vyhodnotených ako vyhovujúcich (2 444). 

Spoločný sekretariát kontaktoval v súvislosti s ich záznamom zvyšných 46,4 % subjektov 

(2 115). To viedlo k odstráneniu 1 046 záznamov z rôznych dôvodov, ako sú 

nekonzistentnosť a/alebo neúplnosť údajov, nezrealizovaná aktualizácia, duplicitná 

registrácia a neoprávnenosť. Zvyšných 989 subjektov uspokojivo aktualizovalo svoju 

registráciu. K 31. decembru 2019 ešte nebolo ukončených 80 kontrol kvality.  

3. Upozornenia, sťažnosti a prešetrovania z vlastnej iniciatívy 

„Upozornenie“ je mechanizmus, ktorý sa vzťahuje výlučne na písmeno d)18 kódexu 

správania. Umožňuje tretím stranám, aby informovali spoločný sekretariát o subjektoch, 

ktorých údaje môžu obsahovať faktické chyby.  

V roku 2019 riešil spoločný sekretariát 26 individuálnych upozornení19 (14 z nich bolo 

pôvodne prijatých ako „sťažnosti“, ale neskôr boli prekvalifikované na „upozornenia“). 

Tieto upozornenia sa týkali 18 rozličných organizácií: 11 upozornení sa týkalo jediného 

subjektu a 6 prijatých upozornení sa týkalo neregistrovaných subjektov vykonávajúcich 

činnosti patriace do rozsahu pôsobnosti registra. Všetky prijaté upozornenia boli uzavreté. 

„Sťažnosť“ je postup týkajúci sa podozrení tretích strán, že došlo k porušeniu povinností 

vyplývajúcich z kódexu správania zaregistrovaným subjektom, s výnimkou podozrení 

týkajúcich sa faktických chýb, ku ktorým sa pristupuje ako k „upozorneniam“ (pozri 

vyššie).  

V roku 2019 prijal spoločný sekretariát spolu 30 sťažností, z ktorých osem bolo 

prípustných ako „sťažnosti“20 a 14 bolo prekvalifikovaných na „upozornenia“. 4 sťažnosti 

boli uzavreté po tom, ako príslušné zaregistrované subjekty v rámci súčinnosti vyhoveli 

žiadosti spoločného sekretariátu o aktualizáciu údajov alebo vysvetlenie. 1 sťažnosť bola 

vyriešená bez zásahu spoločného sekretariátu. Ku koncu roka 2019 nebolo ukončené 

prešetrenie 3 sťažností. 

                                                 
17 V roku 2018 vykonal spoločný sekretariát 3 963 kontrol kvality a v roku 2017 ich vykonal 3 624. 
18 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.“ 
19 V porovnaní s 22 upozorneniami v roku 2018. 
20 Zvyšných 8 prijatých sťažností boli posúdené ako neprípustné buď preto, že sa týkali záležitostí mimo 

rozsahu pôsobnosti medziinštitucionálnej dohody o registri transparentnosti, alebo preto, že sťažnosť nebola 

dostatočne odôvodnená. 
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Spoločný sekretariát v roku 2019 okrem toho inicioval 4 prešetrenia z vlastnej iniciatívy 

týkajúce sa podozrení z porušenia kódexu správania, pričom 3 z nich boli do konca roka 

ukončené. 
Pri výkone prešetrení uplatňuje spoločný sekretariát právnu zásadu prezumpcie neviny 

a právo byť vypočutý, ktoré tvoria súčasť spravodlivého konania a zabezpečenia 

proporcionality. Keď spoločný sekretariát skonštatuje potenciálny problém, ktorý treba 

vyriešiť, ak je to možné, nadviaže dialóg s dotknutým(-i) zaregistrovaným(-i) subjektom(-

mi) s cieľom nájsť riešenie. 

 

Príklady problémov riešených v rámci sťažností a postupov z vlastnej iniciatívy: 

 

 použitie loga EÚ s cieľom vytvoriť dojem formálneho vzťahu s inštitúciami EÚ, 

 ponuka darovania peňazí na záležitosť podľa vlastného výberu, ak budú poslanci 

Európskeho parlamentu súhlasiť so stretnutím s organizáciou,  

 vykonávanie činností spojených so zastupovaním záujmov v priestoroch 

Európskeho parlamentu bez príslušnej akreditácie, 

 nahlasovanie nižších výdavkov na lobizmus, aké boli v skutočnosti, 

 nadhodnocovanie členstva s cieľom vytvoriť dojem väčšej relevantnosti, 

 nepriznanie všetkých klientov, ktorým sa poskytujú služby, s cieľom utajiť svoje 

zmluvné vzťahy, 

 registrácia v nesprávnom oddiele a nepravdivé vyhlásenie o poslaní, 

 nesprávne uvedenie osôb ako zástupcov organizácie vo vzťahoch s inštitúciami 

EÚ. 

 

 

4. Usmerňovanie a zvyšovanie informovanosti  

Spoločný sekretariát sa neprestajne snaží zvyšovať informovanosť o registri. Jeho členovia 

pravidelne poskytujú školenia vo svojich príslušných inštitúciách a zúčastňujú sa na 

externých činnostiach s cieľom propagovať register transparentnosti.  

 Európsky parlament usporiadal počas roka 16 školení o svojej politike 

transparentnosti a súvisiacich pravidlách pre zamestnancov tejto inštitúcie, pričom 

pravidelné mesačné stretnutie nieslo názov: „Kto u vás lobuje? – úvod do registra 

transparentnosti“. Okrem toho 3 poslanci v roku 2019 požiadali o školenie na 

mieru pre seba a svojich zamestnancov. 

 Európska komisia zorganizovala pre zamestnancov 4 celodenné školenia s názvom 

„Správne a efektívne zaobchádzanie s lobistami“. Okrem toho uskutočnila 5 

interných školení o registri transparentnosti pre nových zamestnancov generálneho 

sekretariátu a v odozve na požiadavky ad hoc rôznych oddelení. 

Spoločný sekretariát sa zúčastnil na výročnej schôdzi Európskej siete registrátorov 

lobizmu (European Lobbying Registrar’s Network), ktorá sa konala 16. mája 2019 v Paríži 

a ktorú organizoval francúzsky Vysoký úrad pre transparentnosť vo verejnom živote 

(HATVP). Toto fórum vytvára príležitosti na vzdelávanie a vytváranie sietí medzi 

zástupcami z rôznych verejných orgánov členských štátov EÚ, ktoré sú aktívne v oblasti 

regulácie lobizmu a dodržiavajú vysoké etické normy. Spoločný sekretariát sa takisto 

podieľal na 2 podujatiach zainteresovaných strán. 

Okrem toho Európska komisia počas roka uskutočnila 11 prezentácií pre zainteresované 

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

transparentnosti na 12 podujatiach s akademikmi, skupinami študentov a národnými 

parlamentnými delegáciami, ktoré sa zaujímajú o transparentnosť pri lobizme.  
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IV. ZÁVER 

Register transparentnosti naďalej zostáva najväčším svojho druhu na svete – obsahuje 

takmer 12 000 aktívnych zaregistrovaných subjektov. Slúži ako jedinečná referenčná 

databáza zástupcov záujmových skupín na európskej úrovni. Počet záznamov zostáva už 

druhý rok v poradí stabilný. Vyplýva z toho, že v tomto okamihu systém už zrejme 

dosiahol svoju prirodzenú hranicu a obsahuje rozhodujúce množstvo relevantných 

organizácií. Akýkoľvek nárast počtu zaregistrovaných subjektov bude v porovnaní 

s prudkým nárastom, ku ktorému došlo v počiatočnom období v rokoch 2013 až 2017, 

pravdepodobne mierny. 

Kľúčovou prioritou v roku 2019 bolo ďalej zlepšovať celkovú kvalitu údajov v registri 

transparentnosti, keďže tento faktor ovplyvňuje spoľahlivosť a dobré meno systému. Na 

tento účel vykonal spoločný sekretariát o 13 % viac kontrol kvality ako v roku 2018. Ide 

o kontroly nových aj existujúcich registrácií. Zavedené nové technické riešenia 

zjednodušujú každodennú prácu spoločného sekretariátu, ale aj znižujú administratívnu 

záťaž subjektov spojenú s registráciou a aktualizovaním údajov. 

Spoločný sekretariát, ktorý je strážcom kódexu správania registra transparentnosti, 

v roku 2019 vyriešil všetky upozornenia a sťažnosti, ktoré prijal od tretích strán. Zároveň 

vykonal niekoľko prešetrení „z vlastnej iniciatívy“.  

Európsky parlament, Rada EÚ a Európska komisia pokračovali v rokovaní o povinnom 

registri transparentnosti EÚ v kontexte návrhu novej medziinštitucionálnej dohody 

o povinnom registri transparentnosti21, ktorý predložila Európska komisia. 

 

 

 

                                                 
21 http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/SK/1-2016-627-SK-F1-1.PDF.  

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/SK/1-2016-627-SK-F1-1.PDF

