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PROTIKORUPČNÝ PROGRAM ÚRADU VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

ODPOČET PLNENIA CIEĽOV 

 

Cieľ č. 1:  Zmenšiť priestor na existenciu a vznik korupčných rizík 

Ukazovateľ: Identifikované a odstránené nedostatky umožňujúce vznik 
a existenciu korupčných rizík 

 

Opatrenie č. 1.1:  Zlepšovať systém riadenia korupčných rizík s využitím ich 
elektronickej identifikácie a hodnotenia 

T: 30. 11. 2019  - vypracovať interný predpis/metodiku o riadení 
korupčných rizík  

T: 31. 01. 2020 - vytvorenie katalógu identifikovaných korupčných 
rizík 

  Bol zavedený elektronický systém na identifikáciu a riadenie 
korupčných rizík. Pilotná prevádzka sa na úrade vlády začala 
v máji 2019 a ostrá prevádzka bola spustená v 12. decembra 
2019 so skončením zberu údajov 17. januára 2020. Metodika 
riadenia korupčných rizík je inkorporovaná do softvéru 
a školenie k jeho používaniu sa uskutočnilo v novembri 2019. 
Tiež smernica vedúceho ÚV SR o opatreniach v oblasti prevencie 
korupcie na úrade vlády obsahuje osobitné ustanovenia (článok 
6) o riadení korupčných rizík vrátane spôsobu ich 
vyhodnocovania. 

 Na základe odpovedí z dotazníka bol vytvorený katalóg 
identifikovaných korupčných rizík, ktorý bude priebežne 
aktualizovaný. Zároveň odbor prevencie korupcie (ďalej len 
„OPK“) na základe získaných odpovedí ako aj spätnej väzby od 
respondentov zlepší formulácie otázok. 

 V rámci pravidelnej aktualizácie rezortného protikorupčného 
programu OPK vyhodnocuje účinnosť a efektívnosť systému.  

 Splnené 

Opatrenie č. 1.2:  Implementovať štandardy normy ISO 37001 na úrade vlády 

T: 31. 03. 2020 
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 Implementácia prebehla v stanovenom termíne. Táto fáza sa ukončí 
certifikačným auditom splnenia podmienok podľa ISO 37001 
a udelením certifikácie. 

 Na účely pravidelného interného auditu uplatňovania ISO 37001 
na úrade vlády boli vyškolení 9 interní audítori a dodatočne ešte 
2 audítorky.  

 V novembri 2019 sa uskutočnilo školenie všetkých 
zamestnancov o požiadavkách ISO 37001. 

 21. januára 2020 sa uskutočnil predcertifikačný interný audit 
plnenia požiadaviek ISO 37001, ktorý poskytol informáciu 
o potrebe vykonať ďalšie kroky na splnenie požiadaviek 
certifikačného auditu. 

 Boli vypracované interné predpisy v súlade s požiadavkami 
normy ISO 37001 (smernica vedúceho Úradu vlády SR č. 1/2020 
zo 7. februára 2020 o opatreniach v oblasti prevencie korupcie, 
príkaz VÚV č. 1/2020 o Protikorupčnej politike, smernica VÚV č. 
17/2019 o vybavovaní oznámení o protispoločenskej činnosti na 
Úrade vlády SR 

 Certifikačný audit sa uskutočnil v dňoch 12. mája a 28. mája 2020  

 Splnené 

 

Cieľ č. 2:  Účinne chrániť oznamovateľov podozrení z korupcie, inej 
protispoločenskej činnosti a neetického správania 

Ukazovateľ: Úrad vlády má zavedený systém ochrany oznamovateľov, ktorý im 
poskytuje istotu, že nebudú proti nim použité odvetné opatrenia 
v dôsledku nahlásenia protispoločenskej činnosti 

 

Opatrenie č. 2.1:  Vypracovať a uplatňovať pravidlá na zabránenie odvetnej činnosti 
a diskriminácie voči oznamovateľom podozrení z korupcie, 
korupčného správania a inej protispoločenskej činnosti či 
neetického konania 

T: 30. 09. 2019 

  27. 09. 2019 bola prijatá smernica vedúceho Úradu vlády SR 
č. 17/2019 o vybavovaní oznámení o protispoločenskej činnosti 
na Úrade vlády SR (termín bol do 30. septembra 2019). 

 Prieskumom pomocou elektronického dotazníka (od 12. 
decembra 2019  do 17. januára 2020) sa na úrade vlády zisťovali 
skutočnosti súvisiace s oznamovaním protispoločenskej činnosti 
a ochranou oznamovateľov.  
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 Téma ochrany oznamovateľov bola zapracovaná aj do školení 
o aplikácii štandardov ISO 37001, zamestnancom úradu vlády 
boli poskytnuté školiace materiály s prehľadnými diagramami 
o systéme ochrany. Školiace materiály sú zverejnené na 
intranetovej stránke úradu vlády aj na webovej stránke 
www.bojprotikorupcii.gov.sk   

 Ku dňu vyhodnotenia rezortného protikorupčného programu bol 
OPK notifikovaný 1 prípad odvetného opatrenia voči 
zamestnancovi úradu vlády.  

 Efektívnosť a účinnosť vyhodnotí OPK k 30. júnu 2020, a potom 
pravidelne v rámci aktualizácie protikorupčného programu.   

 Splnené 

 

Opatrenie č. 2.2:  Vypracovať a realizovať program zvyšovania povedomia 
zamestnancov o ochrane oznamovateľov a postupoch oznamovania 
podozrení z korupcie, korupčného správania a iného 
protispoločenského konania 

T: 30. 06. 2020 

  Termín na vypracovanie plánu aktivít na zvyšovanie povedomia 
o ochrane oznamovateľov je do 30. 06.2020. 

 Školiace materiály k štandardom ISO sú zverejnené na 
intranetovej stránke úradu vlády aj na webovej stránke 
www.bojprotikorupcii.gov.sk  

 Školenia týkajúce sa systému ochrany oznamovateľov sú súčasťou 
vzdelávacích aktivít OPK v rámci plnenia opatrenia 4.1 

 Ďalšie vzdelávacie aktivity sú naplánované na 2. polrok 2020. 
Cieľovou skupinou budú najmä novoprijatí zamestnanci úradu 
vlády ako aj zamestnanci, ktorí neabsolvovali školenia 
k štandardom ISO 37001 v novembri 2019. 

 Školenie na tému prevencie korupcie pre zamestnancov štátnej 
správy je naplánované na október 2020. 

 Splnené. Školenia sa realizujú prostredníctvom ilustratívnych schém,  
zasielaním zrozumiteľných informácií a školení.  

 

Cieľ č. 3:  Presadzovať kultúru verejnej integrity na úrade vlády   

Ukazovateľ: Súlad konania zamestnancov úradu vlády so spoločnými etickými 
hodnotami, zásadami a normami 

http://www.bojprotikorupcii.gov.sk/
http://www.bojprotikorupcii.gov.sk/
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Opatrenie č. 3.1:  Zapracovať odporúčania Rady OECD o verejnej integrite do 
príslušných interných predpisov úradu vlády 

T: 31. 12. 2021 

  Hoci je termín plnenie až 31. 12. 2021, na úrade vlády sa už 
uplatňuje etický kódex štátneho zamestnanca (vyhláška č. 
400/2019 Z. z.), z ktorého viaceré ustanovenia boli začlenené 
do návrhu smernice vedúceho ÚV SR o opatreniach v oblasti 
prevencie korupcie na úrade vlády.  

 Vypracovaná procesná norma o spôsobe aplikácie etického 
kódexu zamestnanca so zreteľom na konkrétne situácie. 
(smernica VÚV č. 17/2019 a smernica VÚV 1/2020). Rada pre 
štátnu službu spracovala výklad etického kódexu štátneho 
zamestnanca). 

Ku dňu vyhodnotenia rezortného protikorupčného programu úradu 
vlády chýba: 

 vypracovaný program motivačných vzdelávacích aktivít na 
tému etiky a verejnej integrity so zreteľom na posilňovanie 
protikorupčného správania a prevencie korupcie. 

 Čiastočne splnené   

 

Opatrenie č. 3.2:  Vypracovať a uplatňovať interný predpis o pravidlách prijímania 
a poskytovaní darov a pohostení a iných úžitkov 

T: 31. 01. 2020 

  Ustanovenia o prijímaní a poskytovaní darov boli vypracované 
a začlenené do smernice vedúceho ÚV SR o opatreniach v 
oblasti prevencie korupcie na úrade vlády.  

 Smernica nadobudla účinnosť 7. februára 2020. 

 Splnené 

 

Opatrenie č. 3.3:  Vypracovať a uplatňovať interný predpis o spôsoboch riešenia 
konfliktu záujmov  

T: 31. 01. 2020 

  Ustanovenia o riešení konfliktu záujmov boli vypracované 
a začlenené do návrhu smernice vedúceho ÚV SR o opatreniach 
v oblasti prevencie korupcie na úrade vlády. 
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 Smernica nadobudla účinnosť 7. februára 2020. 

 Po vypracovaní katalógu rizikových pozícií boli zamestnanci na 
týchto rizikových pozíciách vyzvaní na vyplnenie formulára 
o konflikte záujmov v súlade s ustanoveniami smernice.  

 Splnené 

 

Opatrenie č. 3.4:  Vypracovať a uplatňovať interné pravidlá o transparentnosti 

T: 28. 02. 2020  

  Otázky transparentnosti sú súčasťou elektronického riadenia 
korupčných rizík.  

 OPK vyhodnotil údaje získané z dotazníkového prieskumu 
v rámci softvérového riešenia riadenia korupčných rizík. 
Z prieskumu vyplynuli tieto nedostatky:  

o Chýbajú vypracované a zverejnené pravidlá na 
zabránenie zneužívania inštitútu obchodného 
tajomstva pri uzatváraní zmlúv a predkladaní projektov, 

o Využitie inštitútu obchodného tajomstva použitého 
v zmluve alebo projekte, odvolávanie sa na know-how, 
ako aj začierňovanie údajov, nie je riadne a vierohodne 
zdôvodnené tak, aby nevzniklo podozrenie z vytvárania 
priestoru pre korupciu, 

o Na webovom sídle úradu vlády nie je verejne dostupný 
zoznam poradcov, poradných orgánov vlády Slovenskej 
republiky a ich členov a zoznam členov Zboru poradcov.  

 Úloha je čiastočne splnená. Aj keď nebolo zistené využívanie 
obchodného tajomstva v konkrétnych prípadoch, OPK navrhne úpravu 
v aktualizácii protikorupčného programu.  
 

 

Cieľ č.  4 Zvyšovaním povedomia o korupcii aktivizovať protikorupčné 
správanie a konanie zamestnancov 

Ukazovateľ: Zamestnanci sa iniciatívne zapájajú do prevencie korupcie vrátane 
identifikácie korupčných rizík a navrhujú opatrenia na ich minimalizáciu 
a prípadne odstránenie 

 

  Opatrenie č. 4.1:  Zaviesť systém protikorupčného vzdelávania a vyhodnocovať 
účinnosť vzdelávacích aktivít zameraných na aktivizáciu 
protikorupčného správania 
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T: 30. 06. 2020 

  Zamestnanci sa prostredníctvom elektronického dotazníka na 
riadení korupčných rizík zapájajú do prevencie korupcie 
vrátane identifikácie korupčných rizík. Prostredníctvom 
dotazníka navrhujú aj opatrenia na ich minimalizáciu 
a prípadné odstránenie. 

 Vzdelávacie aktivity boli realizované. OPK vypracoval 
prehľadné diagramy o systéme ISO na úrade vlády, o systéme 
oznamovania a o možnostiach ochrany oznamovateľov, ktoré 
sú zverejnené na intranete úradu vlády a sú verejne dostupné 
aj na webovej stránke www.bojprotikorupcii.sk  

 Vzhľadom na pandémiu sa osobné školenia v 1. polroku 2020 
nerealizovali, zamestnanci však dostali súhrn potrebných 
informácií elektronicky. Školenia sa začnú opätovne 
organizovať po skončení pandémie.  Aktuálne je naplánované 
školenie na september 2020 najmä pre novoprijatých 
zamestnancov úradu vlády a zamestnancov, ktorí sa 
nezúčastnili školení o štandardoch ISO 37001 v novembri 2019. 

 

 Splnené.  

 

Cieľ č.  5 Posilňovať  postavenie úradu vlády ako inštitúcie, ktorú verejnosť 
vníma ako dôveryhodnú 

Ukazovateľ: Výsledky prieskumu vnímania úradu vlády 

 

Opatrenie č. 5.1:  Zaviesť systémový nástroj na prijímanie oznámení podozrení 
z korupcie, korupčného správania a inej protispoločenskej činnosti, 
ich vyhodnocovanie a zefektívnenie ich vybavovania 

T: 30. 09. 2020 

  OPK ku dňu vyhodnotenia rezortného protikorupčného 
programu eviduje 165 podnetov a oznámení na korupciu 
v rôznych oblastiach života spoločnosti a jedno oznámenie 
o protispoločenskej činnosti (obdobie od 1.9.2019 do 
30.6.2020).  

 OPK tieto podania priebežne vyhodnocuje a vybavuje podľa 
obsahu. Z podaných oznamení bolo 49 vybavených odstúpením 
na vecne príslušný orgán (obdobie od 1.9.2019 do 30.6.2020).  

 OPK v rámci projektu „Zlepšenie integrity vo verejnej správy 
Slovenskej republiky“ predpokladá zakúpenie softvérového 

http://www.bojprotikorupcii.sk/
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nástroja na prijímanie aj anonymných oznámení 
o podozreniach z korupcie, korupčného správania a inej 
protispoločenskej činnosti. Tento nástroj bude možné využiť aj 
pre interné oznamovanie.  
 

 Úloha v plnení.  

 


