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UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

č. 585 
z 12. decembra 2018 

 

k Návrhu protikorupčnej politiky Slovenskej republiky na roky 2019 - 2023 

 
Číslo materiálu: 42664/2018 

Predkladateľ: predseda vlády 

Vláda 

A. schvaľuje 

A.1. protikorupčnú politiku Slovenskej republiky na roky 2019 - 2023; 

B. ukladá 

členom vlády 

predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy 

B.1. vytvoriť pozíciu protikorupčného koordinátora v podmienkach riadenej 

inštitúcie 

 do 28. februára 2019 

B.2. zaviesť riadenie korupčných rizík v podmienkach riadenej inštitúcie 

a identifikovať rizikové oblasti z hľadiska korupcie 

 do 31. mája 2019 

B.3. na základe posúdenia a vyhodnotenia korupčných rizík prijať rezortný 

protikorupčný program, v ktorom budú uvedené konkrétne protikorupčné 

systémové opatrenia a zverejniť ho na svojom webovom sídle 

 do 31. augusta 2019 

B.4. vyhodnocovať plnenie úloh vyplývajúcich z rezortného protikorupčného 

programu a aktualizovať tento program 

 každoročne do 30. júna za predchádzajúci kalendárny rok 
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vedúcemu Úradu vlády SR 

B.5. vypracovať národný protikorupčný program a predložiť ho vláde na schválenie 

 do 31. júna 2019 

C. odporúča 

generálnemu prokurátorovi SR 

predsedníčke Súdnej rady SR  

predsedovi Najvyššieho kontrolného úradu SR 

predsedovi Združenia miest a obcí Slovenska 

C.1. vytvoriť pozíciu protikorupčného koordinátora v podmienkach riadenej 

inštitúcie 

 do 28. februára 2019 

C.2. zaviesť riadenie korupčných rizík v podmienkach riadenej inštitúcie 

a identifikovať rizikové oblasti z hľadiska korupcie 

 do 31. mája 2019 

C.3. zabezpečiť vypracovanie protikorupčných programov so zreteľom 

na podmienky riadenej inštitúcie 

 do 31. augusta 2019 

C.4. vyhodnocovať plnenie úloh vyplývajúcich z protikorupčného programu 

a aktualizovať tento program 

 každoročne do 30. júna za predchádzajúci kalendárny rok 

D. zrušuje 

D.1. úlohy B.9., B.12. uložené uznesením vlády SR č. 403 z 8. júla 2015 k návrhu 

Akčného plánu na posilnenie Slovenskej republiky ako právneho štátu. 

Vykonajú: členovia vlády 

predsedovia ostatných ústredných orgánov štátnej správy 

Na vedomie: generálny prokurátor SR 

predsedníčka Súdnej rady SR 

predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR 

predseda Združenia miest a obcí Slovenska 


