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V čom vidíte uplatnenie
výsledkov projektu:

Projekt  umožnil odborne sa venovať problematike korupcie o verejnom sektore a to
z hľadiska teoretického ako aj aplikačného z pohľadu spoločenskej praxe na Slovensku.



Charakteristika výsledkov

Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cieľov projektu (max. 20 riadkov) - slovensky:
Projekt splnil všetky ciele, ktoré boli stanovené, a dokonca dosiahol výsledky nad rámec pôvodne
stanovených cieľov. Venoval sa jednak teoretickým aspektom problematiky korupcie a to z hľadiska
viacerých vedných odborov – ekonómie, sociológie ako aj politológie. Tento multidisciplinárny prístup
umožnil vytvorenie komplexného odborného obrazu o danej problematike.
Ďalej sa projekt venoval teoretickému zadefinovaniu protikorupčných nástrojov a zároveň analyzoval prijaté
protikorupčné opatrenia vo vybraných krajinách ako aj na Slovensku. Predmetom analýzy politickej
ekonómie vzniku a presadzovania protikorupčných opatrení bolo 11 konkrétnych protikorupčných opatrení
prijatých na Slovensku. Predmetné analytické práce boli predmetom širšej odbornej diskusie na workshope
a medzinárodnej konferencii, zároveň bol v rámci danej problematiky spracovaný odborný článok
publikovaný v zahraničnom karentovanom časopise.
Ďalšou fázou bolo definovanie teoretického základu protikorupčných stratégii ako aj definovanie
konkrétnych protikorupčných stratégii vo vybraných oblastiach pôsobenia verejného sektora. Tieto budú aj
naďalej prezentované širokej odbornej verejnosti a predstavujú prínos pre spoločenskú prax.
V rámci skúmania protikorupčných stratégii na Slovensku sme uskutočnili aj výskum postavenia a významu
politických lídrov v danej oblasti a to na základe viacerých hĺbkových rozhovorov. Tie umožnili vytvoriť
presnejší obraz o danej agende a politickom význame protikorupčnej agendy a teda politickej ekonómii
protikorupčných reforiem v kontexte politického líderstva.
Nemenej dôležitou časťou projektu sú štúdie zamerané na analýzu obchádzania zákonov v SR v 3
vybraných oblastiach, ktorých syntéza predstavuje dôležitý prínos pre pochopenie tejto problematiky pre
spoločenskú prax na Slovensku.

Súhrn výsledkov riešenia projektu a naplnenia cieľov projektu (max. 20 riadkov) - anglicky:
The project achieved all the goals that were set and it also achieved objectives beyond the scope of its
originally defined goals. It referred to the theoretical aspects of the corruption problematics from the point of
view of many disciplines – economy, sociology and political science. This multidisciplinary approach enabled
establishment of a complex view about this problematics.
Furthermore, the project devoted itself to a theoretical definition of the anti-corruption tools and,
simultaneously, it analysed taken anti-corruption measures in chosen countries and in Slovakia. Eleven
concrete anti-corruption measures taken in Slovakia were the subject of the analysis of the political economy
of the anti-corruption measures creation and promotion. Objective analytical papers were the subject of a
wider scholarly discussion on the workshop and the international conference, and simultaneously, the
scholarly article within the scope of the given problematics was published in a foreign reviewed journal.
A definition of the theoretical basis of the anti-corruption strategies was a further phase as well as a
definition of the concrete anti-corruption strategies in chosen areas of the public sector operation. These will
be henceforward presented to the general public as they represent a contribution for the social practice.
Within the scope of the anti-corruption strategies in Slovakia, we implemented also a research of the position
and the meaning of the political leaders in the given area on the ground of several in-depth interviews. These
enabled a creation of a more specified frame about the given agenda and the political significance of the
anti-corruption agenda and, hence, political economy of the anti-corruption reforms in context of the political
leadership.
Last but not least constituent of the project are the studies focused on the analysis of violation of laws in the
Slovak republic in the three chosen areas and the synthesis of which represents an important contribution for
the Slovak social practise in order to understand this problematics.
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