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UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

č. 517 
z 10. augusta 2011 

  

k návrhu strategického plánu boja proti korupcii v Slovenskej republike  
 

Číslo materiálu: 26484/2011 

Predkladateľ: minister vnútra 

Vláda 

A. schvaľuje 

A.1. návrh strategického plánu boja proti korupcii v Slovenskej republike (ďalej len 

„strategický plán“);  

B. ukladá 

členom vlády 

predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR 

B.1. rozpracovať schválený strategický plán riadených rezortov v časovom 

a vecnom plnení 

 do 30. novembra 2011 

B.2. realizovať vo svojej pôsobnosti úlohy uvedené v časti IX strategického plánu   

 podľa stanovených termínov jednotlivých úloh 

B.3. predkladať ministrovi vnútra – predsedovi medzirezortnej pracovnej skupiny 

informácie o plnení úloh vyplývajúcich zo strategického plánu a jeho 

rozpracovania na podmienky riadených rezortov  

 do 30. novembra 2012 a následne každoročne do 30. novembra 
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ministrovi vnútra 

B.4. v spolupráci s vedúcim Úradu vlády SR zriadiť  medzirezortnú pracovnú 

skupinu expertov pre monitorovanie, priebežné kontrolovanie 

a vyhodnocovanie plnenia úloh vyplývajúcich zo strategického plánu 

a priebežne koordinovať jej činnosť  

 do 31. augusta 2011  

B.5. spracovať správu o plnení úloh vyplývajúcich zo strategického plánu 

s využitím podkladov pracovnej skupiny zriadenej podľa bodu B.4 tohto 

uznesenia a predložiť ju na rokovanie vlády  
 do 31. marca 2014 

C. odporúča 

generálnemu prokurátorovi 

predsedovi Najvyššieho kontrolného úradu SR 

predsedníčke výkonného výboru Fondu národného majetku SR 

predsedovi Združenia miest a obcí Slovenska 

prednostom obvodných úradov  

C.1. zabezpečiť rozpracovanie strategického plánu na podmienky riadenej inštitúcie 

 do 30. novembra 2011 

C.2. zabezpečiť plnenie úloh uvedených v časti IX strategického plánu  

 podľa stanovených termínov jednotlivých úloh 

C.3. predkladať ministrovi vnútra – predsedovi medzirezortnej pracovnej skupiny 

informácie o plnení úloh vyplývajúcich zo strategického plánu a jeho 

rozpracovania na podmienky riadenej inštitúcie 

 do 30. novembra 2012 a každoročne do 30. novembra 

D. zrušuje 

D.1. uznesenie vlády SR č. 461 z 21. júna 2000 k Národnému programu boja proti 

korupcii, 

D.2. uznesenie vlády SR č. 949 z 22. novembra 2000 k návrhu Akčného plánu boja 

proti korupcii, 

D.3. uznesenie vlády SR č. 323 zo 4. apríla 2007 k návrhu presadzovania štátnej 

politiky boja proti korupcii. 

Vykonajú: členovia vlády 

predsedovia ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR 
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Na vedomie: generálny prokurátor 

predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR 

predsedníčka výkonného výboru Fondu národného majetku SR 

predseda Združenia miest a obcí Slovenska 

prednostovia obvodných úradov 


