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ODBORNÁ PRÍPRAVA ZAMESTNANCOV 

o opatreniach v oblasti prevencie korupcie na Úrade vlády Slovenskej republiky 

v súlade s normou STN ISO 37001:2019 

 

Cieľom odbornej protikorupčnej prípravy zamestnancov úradu vlády je oboznámiť sa 

s požiadavkami normy ISO 37001:2019 a zabezpečiť funkčnosť, trvalú udržateľnosť 

a zlepšovanie systému riadenia protikorupčných činností na úrade vlády. 

V norme ISO 37001:2019 sa špecifikujú požiadavky a poskytujú usmernenia na 

vytvorenie, implementáciu, udržiavanie, preskúmanie a zlepšovanie systému riadenia 

protikorupčných činností. Predmet normy sa zmeriava najmä na oblasti, ako korupcia vo 

verejnej sfére, súkromnej sfére a neziskovom sektore, korupcia zo strany organizácie, personálu 

a partnerov v mene organizácie alebo naopak - ich korumpovanie. 

Sekcia prevencie korupcie a krízového manažmentu na základe požiadavky normy, 

v rámci ktorej musí organizácia pravidelne vykonávať posudzovanie korupčných rizík, spustila 

na úrade vlády elektronickú aplikáciu „Riadenie korupčných rizík“, prostredníctvom ktorej 

sa pomocou osobnostného dotazníka posudzuje miera vystavenia každého zamestnanca Úradu 

vlády Slovenskej republiky korupčným rizikám vo vzťahu ku konkrétnej pozícii. Výsledkom 

dotazníka bude zoznam pracovných pozícií s identifikovaným vyšším než nízkym korupčným 

rizikom. 

Norma ISO 37001:2019 pozostáva z týchto požiadaviek, ktoré sa týkajú:  

 vodcovstva, 

 plánovania,  

 podpory, 

 prevádzky, 

 hodnotenia výkonnosti, 

 zlepšovania.  

V rámci požiadavky „Vodcovstvo“ úrad vlády určil všetky zodpovednosti a právomoci 

vedúcim zamestnancom Úradu vlády pri udržiavaní a zlepšovaní systému riadenia 

protikorupčných činností, vymenoval generálneho riaditeľa sekcie prevencie korupcie 

a krízového manažmentu Petra Kovaříka ako funkciu dohľadu nad dodržiavaním 
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protikorupčných predpisov a pravidiel a upravil pravidlá tak, aby nikto, kto rozhoduje, nebol 

v konflikte záujmov. 

Úrad vlády v súlade s normou ISO 37001:2019 na základe požiadavky „Plánovanie“ 

prijal do sústavy vnútorných predpisov protikorupčnú politiku úradu vlády, ktorá je 

zverejnená na webovom sídle úradu a s ktorou je povinný sa oboznámiť každý zamestnanec. 

https://www.bojprotikorupcii.gov.sk/data/files/7521_protikorupcna-politika-uvsr.pdf  

 

V časti „Prevádzka“ úrad vlády určil postupy pre zabezpečenie týchto protikorupčných 

činností: 

a) posudzovanie dôveryhodnosti zamestnancov, partnerov, projektov a transakcií 

posúdením rozsahu a povahy korupčného rizika, ktorému sú vystavení, 

 

 

 

 

https://www.bojprotikorupcii.gov.sk/data/files/7521_protikorupcna-politika-uvsr.pdf
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b) finančné riadiace činnosti, 

c) nefinančné riadiace činnosti, 

d) identifikáciu rozsahu protikorupčných riadiacich činností u partnerov, 

e) vyžadovanie záväzkov na zavedenie systému riadenia protikorupčných činností 

u partnerov, 

f) vyžadovanie záväzku ukončiť zmluvný vzťah s partnerom, ak sa mu preukáže 

protispoločenská činnosť, 
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g) dodržiavanie darovej politiky, ktorou sa upravujú  pravidlá prijímania darov, iných 

výhod a prejavov zdvorilosti, 

 

 

h) oznamovanie, prijímanie a evidencia oznámení protispoločenskej činnosti, tak 

anonymných, ako aj neanonymných, 

i) zachovanie dôvernosti a ochranu totožnosti oznamovateľa protispoločenskej 

činnosti, 

j) ochrana oznamovateľa protispoločenskej činnosti, 

k) poskytovanie odborných rád osobou vykonávajúcou dohľad, 
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l) preverovanie oznámení protispoločenskej činnosti a oboznamovanie sa 

s výsledkami preverovania.  

 

Všetky postupy sú podrobne rozpísané v nasledovných vnútorných predpisoch:  

a) smernica vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky č. 17/2019 zo dňa 27. septembra 

2019 o vybavovaní oznámení o protispoločenskej činnosti na Úrade vlády Slovenskej 

republiky. 

https://www.bojprotikorupcii.gov.sk/data/files/7391_smernica_o_vybavovani_oznameni_o_pr

otispolocenskej_cinnosti.pdf  

Dôležité je vedieť, že oznámiť možno protispoločenskú činnosť, ktorú sa zamestnanec 

dozvedel pri výkone svojej funkcie. Oznámenie možno podať v písomnej forme na adresu 

zodpovednej osoby alebo v elektronickej forme na adresu oznamovatel@vlada.gov.sk alebo aj 

osobne. Závažnú protispoločenskú činnosť možno oznámiť priamo policajtovi, prokurátorovi 

alebo aj správnemu orgánu. 

  

  

https://www.bojprotikorupcii.gov.sk/data/files/7391_smernica_o_vybavovani_oznameni_o_protispolocenskej_cinnosti.pdf
https://www.bojprotikorupcii.gov.sk/data/files/7391_smernica_o_vybavovani_oznameni_o_protispolocenskej_cinnosti.pdf
mailto:oznamovatel@vlada.gov.sk
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b) smernica vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky č. 1/2020 zo dňa 7. februára 2020 

o opatreniach v oblasti prevencie korupcie na Úrade vlády Slovenskej republiky, 

https://www.bojprotikorupcii.gov.sk/data/files/7519_smernica-1_2020.pdf  

V rámci požiadavky „Hodnotenie výkonnosti“ úrad vlády určil všetky oblasti systému 

riadenia protikorupčných činností, ktoré je potrebné monitorovať, merať, analyzovať 

a hodnotiť. Zabezpečil vzdelávanie interných audítorov a výkon interných auditov systému 

riadenia protikorupčných činností a určil zodpovednosti a právomoci súvisiace s pravidelným 

a nepravidelným preskúmavaním systému riadenia protikorupčných činností vedením úradu 

vlády a osobou vykonávajúcou dohľad. 

V rámci poslednej požiadavky „Zlepšovanie“ úrad vlády zabezpečil v nadväznosti na 

monitorovanie, meranie, analýzu a hodnotenie systému riadenia protikorupčných činností 

dostatočné postupy na identifikáciu nezhôd, ktoré sú v rozpore s normou STN ISO 37001:2019 

a jej vnútornými predpismi vzťahujúcimi sa na systém riadenia protikorupčných činností a na 

určenie nápravných opatrení a zlepšovanie systému riadenia protikorupčných činností. 

Systém ochrany oznamovateľa protispoločenskej činnosti prostredníctvom 

interného a externého kanálu je rozpracovaný v tomto diagrame: 

 

https://www.bojprotikorupcii.gov.sk/data/files/7519_smernica-1_2020.pdf

