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UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

č. 426 
zo 4. septembra 2019 

  

k návrhu Národného protikorupčného programu Slovenskej republiky 
 

Číslo materiálu: 16955/2019 

Predkladateľ: vedúci Úradu vlády SR 

Vláda 

A. schvaľuje 

A.1. Národný protikorupčný program Slovenskej republiky; 

B. ukladá 

ministrovi spravodlivosti  

ministerke vnútra 

B.1. vykonať analýzu relevantných ustanovení právnych predpisov z oblasti 

trestného práva a aplikačnej praxe z hľadiska existencie priestoru pre páchanie 

korupcie a predložiť návrhy na posilnenie kapacít a zefektívnenie procesu 

odhaľovania, objasňovania a postihovania trestných činov korupcie 

a súvisiacich trestných činov 

 do 30. júna 2020 

ministerke vnútra 

ministrovi financií 

B.2. zaviesť pravidlá, ktorými sa zabezpečí merateľný efektívny výkon povinného 

finančného vyšetrovania pri páchaní vybraných trestných činov (najmä 

korupčných, hospodárskych a majetkových), vytvoriť podmienky 

na sfunkčnenie systému a posudzovanie majetkového profilu páchateľa 

 do 31. decembra 2020 

ministrovi spravodlivosti 

ministerke vnútra 

B.3. predložiť na rokovanie vlády návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 

č. 101/2010 Z. z. o preukazovaní pôvodu majetku v znení zákona č. 125/2016 

Z. z. 
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 do 31. decembra 2020 

ministerke vnútra 

ministrovi financií 

ministrovi spravodlivosti 

B.4. po nadobudnutí účinnosti zákona o výkone rozhodnutia o zaistení majetku 

a o správe zaisteného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

vykonať analýzu efektívnosti aplikácie tohto zákona v praxi 

 do 31. decembra 2021 

ministerke vnútra 

ministrovi financií 

B.5. zvýšiť efektívnosť a posilniť nezávislosť fungovania Finančnej spravodajskej 

jednotky  

 do 31. júla 2020 

ministrovi spravodlivosti 

vedúcemu Úradu vlády SR 

B.6. zaviesť ako nelegislatívne opatrenie protikorupčnú doložku pri návrhoch 

zákonov 

 do 31. decembra 2020 

vedúcemu Úradu vlády SR 

ministerke vnútra 

B.7. pripraviť návrh zásad integrity vo verejnej správe v zmysle odporúčaní OECD 

o verejnej integrite a zabezpečiť ich aplikáciu v praxi 

 do 31. decembra 2021 

ministrovi spravodlivosti 

vedúcemu Úradu vlády SR 

ministrovi hospodárstva 

B.8. pripraviť a predložiť na rokovanie vlády návrh zákona o lobingu 

 do 31. decembra 2021 

vedúcemu Úradu vlády SR 

podpredsedovi vlády pre investície a informatizáciu 

ministrovi spravodlivosti 

ministerke vnútra 

ministrovi financií 

B.9. vykonať analýzu doterajšieho systému podávania majetkových priznaní 

a predložiť návrh na jeho zefektívnenie 

 do 31. decembra 2020 

ministrovi hospodárstva 

vedúcemu Úradu vlády SR 

ministrovi financií  
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ministrovi spravodlivosti 

ministerke vnútra 

B.10. identifikovať a analyzovať príčiny korupčného správania v súkromnom sektore 

a navrhnúť zodpovedajúce protikorupčné opatrenia  

 do 31. decembra 2022 

ministrovi financií  

B.11. zaviesť expertnú IT podporu výkonu a riadenia kontrolnej činnosti 

a dobudovať systém objektívneho výberu subjektov na kontrolu 

 do 31. decembra 2019 

vedúcemu Úradu vlády SR 

členom vlády 

B.12. v spolupráci so subjektmi združenými v iniciatíve „Rule of Law“ 

a akademickou obcou identifikovať nedostatky v oblasti dodržiavania zásad 

právneho štátu, navrhnúť a prijať konkrétne opatrenia na nápravu a zapracovať 

ich do protikorupčných programov  

 do 30. júna 2021 

predsedníčke Úradu geodézie, kartografie a katastra SR 

ministerke vnútra  

B.13. vykonať analýzu relevantných ustanovení právnych predpisov a aplikačnej 

praxe z hľadiska existencie priestoru pre páchanie korupcie a predložiť návrhy 

na zjednotenie rozhodovacej praxe tak, aby bol Úradu geodézie, kartografie 

a katastra vytvorený priestor na riadenie odborných činností a na 

zjednocovanie rozhodovacej praxe  

 do 30. júna 2021 

C. odporúča 

generálnemu prokurátorovi  

predsedníčke Najvyššieho súdu SR 

predsedovi Slovenskej advokátskej komory 

C.1. poskytnúť súčinnosť pri analýze relevantných ustanovení právnych predpisov 

z oblasti trestného práva a aplikačnej praxe z hľadiska existencie priestoru pre 

páchanie korupcie a predložiť návrhy na posilnenie kapacít a zefektívnenie 

procesu odhaľovania, objasňovania a postihovania trestných činov korupcie 

a súvisiacich trestných činov 

 do 30. júna 2020 

generálnemu prokurátorovi  

C.2. poskytnúť súčinnosť pri zavedení pravidiel, ktorými sa zabezpečí merateľný 

efektívny výkon povinného finančného vyšetrovania pri páchaní vybraných 

trestných činov (najmä korupčných, hospodárskych a majetkových), vytvoriť 

podmienky na sfunkčnenie systému a posudzovanie majetkového profilu 

páchateľa 
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 do 31. decembra 2020 

C.3. poskytnúť súčinnosť pri príprave návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 101/2010 Z. z. o preukazovaní pôvodu majetku v znení zákona 

č. 125/2016 Z. z. 

 do 31. decembra 2020 

C.4. po nadobudnutí účinnosti zákona o výkone rozhodnutia o zaistení majetku 

a o správe zaisteného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

poskytnúť súčinnosť pri analýze efektívnosti aplikácie tohto zákona v praxi 

 do 31. decembra 2021 

vedúcemu kancelárie Národnej rady SR 

predsedníčke Súdnej rady SR 

splnomocnencovi vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 

C.5. poskytnúť súčinnosť pri príprave návrhu zásad integrity vo verejnej správe 

v zmysle odporúčaní OECD o verejnej integrite a pri ich aplikácii v praxi 

 do 31. decembra 2021 

vedúcemu kancelárie Národnej rady SR 

splnomocnencovi vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 

C.6. poskytnúť súčinnosť pri príprave návrhu zákona o lobingu 

 do 31. decembra 2021 

vedúcemu kancelárie Národnej rady SR 

generálnemu prokurátorovi 

predsedníčke Súdnej rady SR 

splnomocnencovi vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 

C.7. poskytnúť súčinnosť pri vykonaní analýzy doterajšieho stavu podávania 

majetkových priznaní  

 do 31. decembra 2020 

splnomocnencovi vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 

C.8. poskytnúť súčinnosť pri identifikovaní a analýze príčin korupčného správania 

v súkromnom sektore a pri navrhovaní zodpovedajúcich protikorupčných 

opatrení 

 do 31. decembra 2022 

generálnemu prokurátorovi  

predsedníčke Súdnej rady SR 

splnomocnencovi vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 

C.9. v spolupráci so subjektmi združenými v iniciatíve „Rule of Law“ 

a akademickou obcou poskytnúť súčinnosť pri identifikovaní nedostatkov 

v oblasti dodržiavania zásad právneho štátu, prijať konkrétne opatrenia 

na nápravu  

 do 30. júna 2021 
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splnomocnencovi vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 

C.10. vykonať analýzu právnych predpisov upravujúcich poskytovanie dotácií 

z verejných zdrojov z hľadiska ich efektívnosti, transparentnosti a účelnosti 

 do 30. júna. 2020. 

Vykonajú: vedúci Úradu vlády SR 

členovia vlády  

predsedníčka Úradu geodézie, kartografie a katastra SR 

Na vedomie: vedúci kancelárie Národnej rady SR 

generálny prokurátor 

predsedníčka Súdnej rady SR 

predsedníčka Najvyššieho súdu SR 

splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 

predseda Slovenskej advokátskej komory 


