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I.

ÚVOD

1.

Táto Druhá správa o plnení odporúčaní hodnotí ďalšie opatrenia, ktoré prijali orgány Slovenskej
republiky v období od prijatia Druhej priebežnej správy k Prvej správe o plnení odporúčaní
v súvislosti s odporúčaniami adresovanými tejto krajine zo strany GRECO v Správe z tretieho
kola hodnotenia. Pripomíname, že tretie kolo hodnotenia sa zaoberá dvoma odlišnými témami,
konkrétne:
-

Téma I – Trestnoprávna úprava: Články 1a a 1b, 2-12, 15-17, 19 odsek 1
Trestnoprávneho dohovoru o korupcii, články 1-6 jeho Dodatkového protokolu (ETS 191)
a Riadiaci princíp (GPC) 2 (trestnoprávna úprava postihu korupcie);

-

Téma II – Transparentnosť financovania politických strán: Články 8, 11, 12, 13b, 14 a
16 Odporúčania Rec(2003)4 o spoločných pravidlách proti korupcii pri financovaní
politických strán a volebných kampaní a - všeobecnejšie - Riadiaci princíp 15 (financovanie
politických strán a volebných kampaní).

2.

Správu z tretieho kola hodnotenia Slovenskej republiky prijalo GRECO na svojom 36. plenárnom
zasadnutí (15. februára 2008). V tejto správe (Greco Eval III Rep (2007) 4E, Theme I / Theme II)
bolo Slovenskej republike adresovaných 16 odporúčaní a bola zverejnená 14. marca 2008.

3.

GRECO vybralo Rakúsko a Lotyšsko, aby menovali spravodajcov pre proces posudzovania
plnenia. Ako spravodajcovia boli určení pán Christian MANQUET, riaditeľ odboru, Riaditeľstvo
pre trestnú legislatívu, Federálne ministerstvo spravodlivosti, Rakúsko, a pani Inese TERINKA,
starší referent špecialista, Úrad pre prevenciu a boj proti korupcii, Lotyšsko1. Pri vypracovávaní
správy o plnení odporúčaní im asistoval Sekretariát GRECO.

4.

V Prvej správe o plnení odporúčaní, ktorú GRECO prijalo na svojom 46. plenárnom zasadnutí
(Štrasburg, 22. - 26. marca 2010), sa záverom konštatovalo, že Slovenská republika uspokojivo
splnila iba jedno zo šestnástich odporúčaní obsiahnutých v Správe z tretieho kola hodnotenia.
Z tohto dôvodu GRECO v zmysle pravidla 31 odsek 8.3 Procedurálneho poriadku označilo
súčasnú veľmi nízku úroveň plnenia odporúčaní ako “celkovo neuspokojivú”. GRECO sa preto
rozhodlo uplatniť pravidlo 32 týkajúce sa členov, u ktorých sa konštatovalo, že nesplnili
odporúčania obsiahnuté vo vzájomnej hodnotiacej správe.

5.

GRECO prijalo Prvú priebežnú správu na svojom 49. plenárnom zasadnutí (Štrasburg, 29.
novembra - 3. decembra 2010). Záverom konštatovalo, že Slovenská republika nedosiahla nijaký
badateľný pokrok a v zmysle pravidla 32 odsek 2 (ii) sa rozhodlo, že uplatní v poradí druhý krok
postupu, ktorým sa riadi presadzovanie plnenia odporúčaní2. Vyzvalo krajinu, aby predložila
správu o opatreniach prijatých s cieľom splniť doposiaľ nesplnené odporúčania do 30. septembra
2011. Táto správa bola predložená dňa 23. septembra 2011 a dňa 18. novembra boli zaslané
ďalšie doplňujúce a objasňujúce informácie. Druhú priebežnú správu prijalo GRECO na svojom
53. plenárnom zasadnutí (5. - 9. decembra 2011). Vzhľadom na to, že všetkých šesť odporúčaní
v Téme I bolo splnených alebo uspokojivým spôsobom vyriešených a štyri z desiatich odporúčaní
v Téme II boli čiastočne splnené (s prebiehajúcimi legislatívnymi reformami), GRECO rozhodlo
o ukončení režimu presadzovania plnenia odporúčaní (úroveň plnenia odporúčaní už nebola
“celkovo neuspokojivá”).

Nahradila p. Alvisa VILKSA, bývalého zástupcu riaditeľa Úradu pre prevenciu a boj proti korupcii.
“(ii) Predseda GRECO zašle list vedúcemu dotknutej delegácie, v ktorom ho upozorňuje na neplnenie relevantných
odporúčaní, pričom jeho kópiu dostane na vedomie aj predseda štatutárneho výboru GRECO”.
1
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6.

V súlade s požiadavkami Procedurálneho poriadku GRECO orgány Slovenskej republiky
predložili Druhú situačnú správu s ďalšími informáciami o aktivitách vykonávaných s cieľom splniť
tie odporúčania, ktoré podľa Druhej priebežnej správy zostali zatiaľ čiastočne splnené, alebo
neboli splnené vôbec. Táto správa bola doručená dňa 2. októbra 2012 a slúžila ako podklad
k tejto Druhej správe o plnení odporúčaní.

II.

ANALÝZA

7.

Keďže všetkých šesť odporúčaní adresovaných Slovenskej republike v súvislosti s Témou I bolo
splnených alebo uspokojivým spôsobom vyriešených (pozri Druhú priebežnú správu z decembra
2011 k Prvej správe o plnení odporúčaní), zvyšné odporúčania, ktoré sa budú v tejto správe
posudzovať, sa týkajú iba Témy II.

Téma II: Transparentnosť financovania politických strán
8.

9.

Pripomíname, že GRECO vo svojej Hodnotiacej správe adresovalo Slovenskej republike
v súvislosti s Témou II desať odporúčaní. Vzhľadom na absenciu akéhokoľvek zmysluplného
následného postupu boli v marci 2010 v Správe o plnení odporúčaní všetky tieto odporúčania
vyhodnotené ako nesplnené. V Prvej priebežnej správe z decembra 2010 slovenské orgány
uviedli, že splnenie spomínaných desiatich odporúčaní sa posudzovalo v širšom kontexte a že
Vláda Slovenskej republiky sa vo svojom Programovom vyhlásení na obdobie rokov 2010-2014
zaviazala pripraviť Volebný kódex s cieľom splniť tieto odporúčania. Slovenské orgány poskytli
informáciu o spustení prípravných prác za účelom zriadenia pracovnej skupiny “GRECO”, ktorá
by v tejto oblasti mala začať pracovať. GRECO záverom konštatovalo, že nebol evidentný nijaký
zmysluplný pokrok a že niektoré odporúčania mohli byť splnené aj bez potreby legislatívnych
zmien. V Druhej priebežnej správe zo začiatku decembra 2011 bolo uvedené, že v decembri
2010 vláda poverila ministra vnútra prípravou návrhu Volebného kódexu (ďalej len VK).
Vzhľadom na politickú a technickú náročnosť tohto kodifikačného zámeru3, minister vnútra
zostavil pracovnú skupinu, v ktorej boli zastúpené parlamentné strany, vybrané skupiny
odborníkov, mimovládne organizácie a zástupcovia miestnej samosprávy:


Návrh bol dokončený a časť z neho (4 paragrafy) v anglickom jazyku dali orgány
k dispozícii. Očakávalo sa, že koncom decembra 2011 bude predložený na rokovanie
vlády a následne na rokovanie NR SR na schválenie. Slovenské orgány poukazujú na to,
že cieľom bolo, aby vstúpil do platnosti dňa 1. januára 2013;



Slovenské orgány poukázali na to, že aj Zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách
a politických hnutiach bude novelizovaný tak, aby boli splnené niektoré odporúčania
GRECO. Očakávalo sa, že návrh v tomto zmysle bude predložený na rokovanie vlády
v treťom štvrťroku 2012.

V dôsledku uvedeného boli odporúčania i, ii, ix a x považované za čiastočné splnené
a odporúčania iii až viii za nesplnené.

Súčasný právny rámec, ktorým sa voľby riadia, pozostáva zo šiestich zákonov, ktoré boli v priebehu rokov novelizované, a
v dôsledku toho sa tento rámec stal nekonzistentným. V posledných rokoch to vyvolalo medzi politickými predstaviteľmi,
odborníkmi, ale aj v širokej verejnosti diskusiu o potrebe zlúčiť zákony, ktorými sa riadia rôzne typy volieb, do jedného
Volebného kódexu (napríklad pokiaľ ide o vedenie kampaní a obmedzenia s nimi súvisiace, o činnosť počas vedenia
kampane, o spôsob, akým sa vyhnúť manipulácii s volebnými výsledkami a zvýšiť transparentnosť financovania kampane), a
to aj v súvislosti s odporúčaniami GRECO zverejnenými v roku 2008.
3

3

10.

Slovenské orgány v súčasnosti uvádzajú, že po prijatí novely ústavy v roku 2011 bolo volebné
obdobie Národnej rady skrátené a v dôsledku toho sa dňa 10. marca 2012 konali predčasné
parlamentné voľby.

11.

Nová vláda sa vo svojom Programovom vyhlásení z apríla 2012 a následne v legislatívnom pláne
zaviazala pripraviť nový právny rámec, v ktorom by sa brali do úvahy odporúčania uvedené
v Hodnotiacej správe:

12.



Po vyhodnotení pokroku, ktorý sa dosiahol pri príprave nového Volebného kódexu, sa
minister vnútra rozhodol pokračovať v začatej práci tak, aby bol návrh finalizovaný, aby
prešiel legislatívnym procesom a bol schválený; základné časti, ktoré GRECO dostalo v
decembri 2011 budú doplnené o paragrafy týkajúce sa financovania politických strán
tretími stranami. Zvýšená pozornosť sa bude venovať vytvoreniu stálej profesionálnej
Centrálnej volebnej komisie, ktorá bude fungovať ako nezávislý a nestranný orgán so
zodpovedajúcim mandátom a adekvátnymi zdrojmi potrebnými na kontrolu financovania
politických strán a volebných kampaní, vrátane kontroly nezávislých kandidátov; vláda
rozhodla o ukončení tohto procesu v termíne do decembra 2013;



Zriadenie pracovnej skupiny pozostávajúcej zo zástupcov Výboru NR SR pre financie a
rozpočet, zástupcov Ministerstva financií Slovenskej republiky, zástupcov Slovenskej
komory audítorov, zástupcov Úradu pre dohľad nad výkonom auditu a expertov
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Hlavným cieľom tejto pracovnej skupiny je
novelizácia Zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach;
v súčasnej etape sa finalizuje základný text zákona a po expertných diskusiách bude
GRECO o návrhu informované; v pracovnom legislatívnom pláne vlády sa finalizácia tejto
novely predpokladá v priebehu roka 2013.

Slovenské orgány predložili špecifické informácie vo vzťahu k odporúčaniam iv a viii.
Odporúčania i, ii, iii, v, vi, vii, ix a x.

13.

GRECO odporúčalo vyžadovať od kandidátov na voľby do Národnej rady priznanie všetkých
darov, ktoré dostali v súvislosti so svojou politickou činnosťou – vrátane ich zdroja (prinajmenšom
nad istú stanovenú hranicu), povahy a hodnoty – a zverejnenie podrobností o vynaložených
výdavkoch. (odporúčanie i)

14.

GRECO odporúčalo prijať opatrenia na zvýšenie transparentnosti príjmov a výdavkov strán
a kandidátov na miestnej a regionálnej úrovni (predovšetkým v súvislosti s voľbami starostov).
(odporúčanie ii)

15.

GRECO odporúčalo zaviesť primerané pravidlá preukazovania výdavkov vynaložených
v súvislosti s volebnou kampaňou subjektmi mimo štruktúry strany, ktoré sú s ňou v priamom
alebo nepriamom vzťahu. (odporúčanie iii)

16.

GRECO odporúčalo dať jednému orgánu mandát a adekvátne zdroje na kontrolu a prešetrovanie
financovania politických strán (zo súkromných aj verejných zdrojov) a financovania volebných
kampaní, vrátane financovania kandidátov na voľby, a zaistiť nezávislý a nestranný výkon funkcií
tohto orgánu. (odporúčanie v)
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17.

GRECO odporúčalo prehodnotiť sankcie za porušovanie pravidiel financovania politických strán
tak, aby boli primerané a odradzujúce. (odporúčanie vi)

18.

GRECO odporúčalo zabezpečiť, aby bol mechanizmus ukladania pokút za porušovanie pravidiel
financovania politických strán v praxi uplatňovaný nezávisle, nestranne a efektívne. (odporúčanie
vii)

19.

GRECO odporúčalo ustanoviť zodpovednosť kandidátov vo voľbách za porušenie pravidiel
financovania politických strán v súlade s pravidlami uplatňovanými pri politických stranách.
(odporúčanie ix)

20.

GRECO odporúčalo prehodnotiť potrebu novelizácie ustanovení zákona č. 46/1999 o spôsobe
voľby prezidenta s cieľom zvýšiť transparentnosť financovania kandidátov na funkciu prezidenta
(zaistiť, aby prípadné novelizované ustanovenia boli v súlade s požiadavkami zákona č. 85/2005
o politických stranách a politických hnutiach) (odporúčanie x)

21.

GRECO pripomína, že odporúčania i, ii, ix a x boli považované za čiastočne splnené vo svetle
procesu novelizácie a reforiem, ktorý prebiehal v súvislosti s Volebným kódexom (ďalej len VK),
a na základe informácií, ktoré orgány poskytli v súvislosti so všeobecným postupom prác na
novelizácii v rámci Ministerstva vnútra. GRECO dostalo výňatky navrhovaných noviel, ale bolo
jasné, že v ďalšej etape procesu novelizácie bude potrebné opätovne preskúmať aktuálnu
situáciu na pozadí podrobnejších a konkrétnejších informácií.

22.

Poskytnuté informácie o ďalšej novelizácii VK a o zamýšľanej novele Zákona č. 85/2005 Z. z.
o politických stranách a politických hnutiach boli nepresvedčivé, alebo sa netýkali obsahovej
náplne, ktorá bola posudzovaná; GRECO preto mohlo záverom iba konštatovať, že odporúčania
iii, v, vi a vii neboli splnené.

23.

Ako bolo uvedené v odseku 11, slovenské orgány ubezpečujú, že práce, ktoré sa v súvislosti
s reformou VK začali, budú naďalej pokračovať a že a) výňatky, o ktorých už bolo GRECO
informované, budú samozrejme prevzaté; b) tieto výňatky budú doplnené paragrafmi
o financovaní politických strán tretími stranami; c) zvýšená pozornosť sa bude venovať vytvoreniu
stálej profesionálnej Centrálnej volebnej komisie, ktorá by fungovala ako nezávislý a nestranný
orgán so zodpovedajúcim mandátom a adekvátnymi zdrojmi potrebnými na kontrolu financovania
politických strán a volebných kampaní (vrátane kontroly nezávislých kandidátov); d) vláda
rozhodla o ukončení tohto procesu v termíne do decembra 2013.

24.

Navyše bola vytvorená nová pracovná skupina, ktorá preskúma možnú novelizáciu Zákona č.
85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach. Bolo poukázané na to, že sa finalizuje
základný text zákona a po expertných diskusiách bude GRECO o návrhu informované.

25.

GRECO berie na vedomie uvedené uistenia slovenských orgánov, že práce budú pokračovať na
základe pôvodne navrhovaných základných prvkov plánovaného VK. Vzhľadom na to, že
pôvodne iniciovaná práca nebola dokončená a že čiastkové výsledky dokonca neboli ani oficiálne
potvrdené, GRECO nemalo nikdy možnosť vidieť viac než predbežné návrhy. Ako bolo uvedené
vyššie v odseku 21, GRECO jasne deklarovalo, že tieto návrhy potrebuje opätovne preskúmať na
pozadí presnejších informácií týkajúcich sa procesu novelizácie ako celku. V tejto etape sú však
výsledky tohto procesu príliš neisté pre potreby hodnotenia plnenia odporúčaní a GRECO by sa
muselo spoľahnúť výlučne na uistenia zo strany slovenských orgánov. GRECO preto nemôže
zotrvať pri svojich pôvodných záveroch vo vzťahu k odporúčaniam, ktoré boli doteraz hodnotené

5

ako čiastočne splnené (i, ii, ix a x). Z rovnakých dôvodov a tiež vzhľadom na absenciu
akéhokoľvek nového vývoja je zrejmé, že sa neočakáva žiadna zmena ani v súvislosti
s ostatnými odporúčaniami (iii, v, vi a vii).
26.

GRECO záverom konštatuje, že odporúčania i, ii, iii, v, vi, vii, ix a x neboli splnené.
Odporúčanie iv.

27.

GRECO odporúčalo (i) zaistiť ľahký prístup verejnosti k výročným správam politických strán a (ii)
zaviesť štandardizovaný formát (doplnený v prípade potreby vhodnými inštrukciami), v ktorom by
politické strany predkladali správy o volebnej kampani a výročné správy.

28.

GRECO pripomína, že v odseku 89 Hodnotiacej správy sa zdôrazňovalo, že “správy zverejnené
na webovej stránke Národnej rady je veľmi ťažké nájsť, pretože sú zoradené podľa čísla a nie
podľa ich názvu 4. Navyše, ani zákon č. 85/2005, ani iné (sekundárne) nariadenie nepredpisuje
formát, v ktorom by sa od strán vyžadovalo predkladať správy o svojom bežnom financovaní
a o financovaní kampaní.” V procese posudzovania slovenské orgány vtedy uviedli, že problém
prístupu a formátu sa bude riešiť prostredníctvom náležitej novelizácie Zákona č. 85/2005 Z. z.
o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov a že návrh bude
predložený na rokovanie vlády Slovenskej republiky v treťom štvrťroku 2012. V dôsledku toho
GRECO záverom konštatovalo, že odporúčanie nebolo splnené.

29.

Slovenské orgány znova opakujú, že výročné správy politických strán sú ľahko dostupné pre
verejnosť na prvej stránke webového sídla Národnej rady Slovenskej republiky. Poskytujú link na
príslušnú webovú stránku (http://www.nrsr.sk/web/default.aspx?sid=financne_spravy_stran),
ktorá sa nachádza v zložke “dokumenty” na webovom sídle Rady. Zdá sa, že sú tam všetky
správy za roky 2003-2011 a sú zoradené podľa príslušného názvu jednotlivých politických strán.
Orgány sú toho názoru, že odporúčanie bolo týmto úplne splnené.

30.

GRECO víta fakt, že sa prijali opatrenia na splnenie prvej časti tohto odporúčania. Vzhľadom na
nedostatok akéhokoľvek ďalšieho pokroku vo vzťahu k druhej časti odporúčania však možno
záverom konštatovať iba to, že odporúčanie iv bolo splnené čiastočne.
Odporúčanie viii.

31.

GRECO odporúčalo poskytovať politickým stranám a kandidátom vo voľbách poradenstvo
a inštruktáž ohľadom príslušných pravidiel financovania politických strán.

32.

GRECO pripomína, že slovenské orgány v období od prijatia Hodnotiacej správy vo februári 2008
neinformovali o žiadnej adekvátnej následnej iniciatíve. Zdôraznili iba to, že toto odporúčanie sa
riešilo vo vtedajšom návrhu VK (§ 16, odsek 2) a že od Ústrednej volebnej komisie sa bude
vyžadovať, aby politickým stranám, hnutiam a kandidátom poskytovala a zabezpečovala
metodickú pomoc a poradenstvo. Predtým, ako GRECO záverom konštatovalo, že odporúčanie
viii nebolo splnené, poukázalo na fakt, že toto odporúčanie mohlo byť splnené veľmi jednoducho,
keďže si nevyhnutne nevyžadovalo legislatívnu zmenu.

33.

Slovenské orgány v súčasnosti uvádzajú, že od roku 2008 Slovenská komora audítorov
v spolupráci s Ministerstvom financií Slovenskej republiky pravidelne usporadúva vzdelávacie

GET (GRECO Evaluation Team, poznámka prekladateľa) dostal informáciu, že v blízkej budúcnosti sa plánuje zoraďovať
výročné správy podľa názvov politických strán a nie podľa ich evidenčného čísla.
4
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podujatia, z čoho vyplýva, že toto odporúčanie bolo splnené. Tieto vzdelávacie aktivity sú
zamerané na vedenie účtovníctva, ako aj na audit finančného riadenia a finančné výkazy
politických strán (ktoré sú predmetom auditu). Toto vzdelávanie je poskytované audítorom, ktorí
sa vyberajú losovaním, a zástupcom politických strán. Vzdelávanie zamerané na vedenie
účtovníctva zabezpečujú lektori z Ministerstva financií. Nasledujúca tabuľka uvádza prehľad
účasti zástupcov politických strán na týchto vzdelávacích aktivitách:
Rok
2008
2009
2010
2011
2012

Počet registrovaných politických strán v období
školenia
44
45
55
56
62

Počet politických strán, ktoré sa školenia zúčastnili
13
12
12
14
11

34.

GRECO víta fakt, že v období od roku 2008 sa nakoniec vyvíjali isté relevantné iniciatívy, hoci
predtým o nich slovenské orgány neinformovali. Zdá sa, že pre niektoré politické strany boli
vzdelávacie aktivity zamerané na vedenie účtovníctva/audit prínosom; napriek tomuto
konštatovaniu však chýbali rozsiahlejšie iniciatívy pre väčší počet strán, ako aj pre kandidátov na
voľby zamerané na rôzne požiadavky, ktoré vyplývajú z legislatívy vzťahujúcej sa na
transparentnosť financovania politických strán, ako bolo uvedené v odporúčaní viii (a nie iba na
vedenie účtovníctva a audit). Takéto iniciatívy by mohli zahŕňať napríklad aj rozširovanie
informačných materiálov a poskytovanie všeobecného alebo špecifického poradenstva vo
veciach súvisiacich s uplatňovaním zákonom stanovených pravidiel. GRECO preto nemôže
záverom konštatovať, že toto odporúčanie bolo úplne splnené.

35.

GRECO záverom konštatuje, že odporúčanie viii bolo splnené čiastočne.

III.

ZÁVERY

36.

Vzhľadom na uvedené GRECO záverom konštatuje, že Slovenská republika nedosiahla
nijaký konkrétny pokrok v období od vydania Druhej priebežnej správy. Vo vzťahu k Téme I
– Trestnoprávna úprava postihu korupcie - pripomíname, že všetkých šesť odporúčaní bolo
uspokojivo splnených alebo uspokojivým spôsobom vyriešených, ako už bolo uvedené v Druhej
priebežnej správe. Vo vzťahu k Téme II – Transparentnosť financovania politických strán, môže
GRECO záverom iba konštatovať, že žiadne z desiatich odporúčaní nebolo splnené; len
odporúčania iv a viii boli splnené čiastočne.

37.

GRECO už ocenilo fakt, že Slovenská republika splnila všetkých šesť odporúčaní, ktoré jej boli
adresované v rámci Témy I. Čo sa týka Témy II (Transparentnosť financovania politických strán),
proces, ktorý bol iniciovaný v roku 2011 s cieľom prijať Volebný kódex (ktorého zámerom bolo
zaviesť podstatné zmeny k lepšiemu vo vzťahu k transparentnosti financovania kampaní), sa
nerealizoval a medzičasom sa konali voľby. To isté platí pre novelu, ktorú chcela predchádzajúca
vláda prijať v súvislosti s pravidlami financovania politických strán obsiahnutými v Zákone č.
85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach. Vo všeobecnosti nie je k dispozícii
žiadna informácia o konkrétnom obsahu zamýšľanej novely Zákona č. 85/2005 a o spomínanom
Volebnom kódexe. Rovnako nepoznáme presný časový rozvrh procesu reforiem. Je sklamaním,
že za takmer päť rokov nebol dosiahnutý žiadny konkrétny pokrok vo vzťahu k Téme II a že
žiadne z uvedených odporúčaní nebolo splnené. GRECO tiež pozoruje, že úroveň plnenia od
vydania Druhej priebežnej správy poklesla.
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38.

Vzhľadom na uvedené môže teda GRECO záverom iba konštatovať, že súčasná úroveň plnenia
odporúčaní je v zmysle revidovaného pravidla 31, odsek 8.3 Procedurálneho poriadku
“všeobecne neuspokojivá ”. GRECO sa preto rozhodlo opätovne uplatniť pravidlo 32, ktoré sa
vzťahuje na členov, ktorí neplnia odporúčania obsiahnuté v hodnotiacej správe.

39.

V súlade s odsekom 2(i) pravidla 32 Procedurálneho poriadku GRECO žiada vedúceho
slovenskej delegácie, aby predložil správu o opatreniach prijatých s cieľom splniť doteraz
nesplnené odporúčania (t.j. odporúčania i až x v Téme II) v termíne do 30. júna 2013.

40.

Záverom GRECO vyzýva orgány Slovenskej republiky, aby čo najskôr schválili publikovanie tejto
správy, aby bola preložená do národného jazyka a jej preklad zverejnený.
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