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PROTIKORUPČNÝ PROGRAM ÚRADU VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

ODPOČET PLNENIA CIEĽOV K 30. JÚNU 2021 

 

Cieľ č. 1:  Cieľ č. 1: Presadzovať kultúru verejnej integrity na úrade 
vlády 

Cieľ 1.1:  Zlepšovať systém riadenia korupčných rizík s využitím ich 
elektronickej identifikácie a hodnotenia 

Ukazovatele Podiel účasti zamestnancov úradu vlády na dotazníkových prieskumoch 

Počet doručených návrhov, na základe ktorých boli prijaté opatrenia 

 

Opatrenie č. 1.1.1:  Preformulovať otázky zaradené v dotazníkoch tak, aby boli 
adresnejšie a zrozumiteľnejšie pre respondentov 

T: do 30. septembra 2020 

  Na základe prijatej spätnej väzby od zamestnancov úradu vlády 
a od protikorupčných koordinátorov jednotlivých rezortov 
odbor prevencie korupcie preformuloval otázky a odpovede 
v dotazníkovom prieskume. Zamestnancom úradu vlády bol 
spustený upravený prieskum k riadeniu korupčných rizík 
v termíne od 19. 02. – 12. 03.2021. Do uvedeného prieskumu sa 
zapojilo 34,44% respondentov, z viacerých organizačných 
jednotiek. Na základe spätnej väzby z posledného spusteného 
prieskumu odbor prevencie korupcie naďalej plánuje 
zjednodušiť otázky a odpovede v prieskume, ako aj aktualizovať 
systém riadenia korupčných rizík na základe odporúčaní OECD 
v rámci projektu „Zlepšenie integrity verejnej správy v SR“.  

 Splnené 

Opatrenie č. 1.1.1: 
Pripraviť oddelené prieskumy zamerané na zisťovanie rizík 
samostatne vo vzťahu k celej inštitúcii, organizačnej jednotke 
a zamestnancovi 

T: do 31. októbra 2020 
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 Odbor prevencie korupcie spustil na úrade vlády dva 

prieskumy k riadeniu korupčných rizík. Všeobecný dotazník, 
zameraný na zisťovanie korupčných rizík celej organizácie, 
ako aj na zisťovanie korupčných rizík jednotlivých 
organizačných útvarov úradu vlády. Všeobecný dotazník bol 
spustený v termíne od 19.02. – 12.03.2021, pričom sa do 
prieskumu zapojilo 34,44% respondentov. Prostredníctvom 
softvérového nástroja bol pre zamestnancov, ktorí sú 
zaradení na rizikových pozíciách, spustený v termíne od 
26.3.2021 – 31.3.2021 aj osobnostný dotazník, ktorým sa 
posudzuje miera vystavenia  zamestnanca korupčnému riziku. 
Osobnostného prieskumu  sa zúčastnilo 45% respondentov. 

 
Čiastočne splnené, návrhy opatrení na zmiernenie korupčných rizík 
zo strany zamestnancov úradu budú dodatočne preverené OPK - 
úloha opätovne zaradená do aktualizácie Protikorupčného 
programu Úradu vlády SR (aktualizácia k 30. júnu 2021) 

 

Cieľ 1.2:  Zlepšovať systém zavedený štandardmi STN ISO 37001:2019 na 
úrade vlády 

 

 

Ukazovatele: 

Udržanie platného certifikátu STN ISO 37001:2019 

Počet nezhôd identifikovaných v rámci auditov podľa STN ISO 37001:2019 

Počet splnených opatrení uložených v rezortnom protikorupčnom 
programe 

Preskúmanie systému protikorupčných činností 

 

Opatrenie č. 1.2.1:  Vykonať interné audity na preskúmanie dodržiavania štandardov 
STN ISO 37001:2019 v zmysle plánu auditov 

T: 28. februára 2021 

  V zmysle plánu auditov odbor prevencie korupcie realizoval 
vnútorný audit na osobnom úrade dňa 13. apríla 2021 a na 
Sekcii ekonomiky dňa 22. apríla 2021.  

Z vnútorného auditu na osobnom úrade vzišla nasledovná 
nezhoda:,, Úrad vlády nastavil postup pre podpisovanie vyhlásení 
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o dodržiavaní Protikorupčnej politiky ÚV SR zo strany 
novoprijatých zamestnancov v dostatočnom rozsahu v Smernici    
č. 1/2020 o opatreniach v oblasti prevencie korupcie na Úrade 
vlády SR. V čase výkonu interného auditu protikorupčného 
systému úradu vlády dňa 13.4.2021 bolo zistené, že tí 
zamestnanci, ktorí nastúpili od 1. 3. 2021, tieto vyhlásenia 
nedostali na podpis z dôvodu nevyjasnenej aktualizácie Príkazu 
VÚV č. 1/2020. Je potrebné, aby sa na úrovni vedúceho úradu 
vlády dohodol presný postup o potrebe aktualizácie uvedeného 
príkazu alebo o dodržiavaní pôvodného príkazu VÚV z roku 2020 
a následne boli prijaté opatrenia na odstránenie tejto nezhody.  

 Dňa 25. mája 2021 sa na úrade vlády konal 1. kontrolný audit 
spoločnosti 3EC za účelom preskúmania systému riadenia 
protikorupčných činností v zmysle normy ISO 37001:2019. Na 
základe vykonaného auditu bol úradu vlády ponechaný 
certifikát na ďalší rok.  

 Splnené, na úrovni vedúceho úradu vlády sa prijali opatrenia 
ohľadom dodržiavania Príkazu VÚV č. 1/2020 a všetkým novoprijatým 
zamestnancom, ktorí nastúpili od 1. marca 2021, bolo opätovne 
odovzdané na podpis vyhlásenie o dodržiavaní protikorupčnej 
politiky na ÚV SR. 

 

Cieľ 1.3:  Zosúlaďovať požiadavky medzinárodného štandardu STN ISO 
37001:2019  
s praktickým výkonom protikorupčných činností úradu vlády 

 

 

Ukazovatele: 

Podiel výberových konaní, kde sa uchádzači na pozíciu vedúceho zamestnanca 
preverovali  v oblasti uplatňovania zásad etického správania 

Nastavené pravidlá pre poskytovanie dotácií 

Nastavené pravidlá pre uzatváranie dohôd o prácach vykonávaných mimo 
pracovného pomeru 

Nastavené pravidlá na zabránenie zneužívania inštitútu obchodného tajomstva 
pri uzatváraní zmlúv a predkladaní projektov 

 

Opatrenie 1.3.1: Do výberových konaní na pozíciu vedúceho štátneho zamestnanca  
zahrnúť  aj overovanie uchádzačov o prijatie v oblasti uplatňovania 
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zásad etického správania v zmysle Etického kódexu štátneho 
zamestnanca  

Termín: priebežne 

  Uplatňovanie zásad etického správania v zmysle Etického 
kódexu štátneho zamestnanca nebolo vo výberových 
konaniach v roku 2020 overované, nakoľko v tomto období 
Úrad vlády SR nerealizoval žiadne výberové konania na pozíciu 
vedúceho štátneho zamestnanca. V roku 2021 Úrad vlády SR 
vyhlásil a realizoval výberové konanie na pozíciu vedúceho 
štátneho zamestnanca odoru verejného obstarávania, 
Inštitútutu pre stratégie a analýzy, Sekcie ekonomiky, 
osobného úradu, sekcie technickej správy, odboru informatiky 
a elektronických služieb, oddelenia európskych záležitostí 
a oddelenia styku predsedu vlády SR s verejnosťou. Osobný 
úrad pripravil pre členov komisie jednotlivých výberových 
konaní podkladový materiál na overovanie etických zásad.  

 Splnené 

 

Opatrenie 1.3.2:  Zapracovať do interného predpisu pravidlá pre uplatňovanie 
protikorupčnej doložky v zmluvách o dotáciách 

Termín: do 31. decembra 2020 

  Sekcia ekonomiky – odbor projektovej podpory plnenie 
predmetného opatrenia komunikoval s odborom prevencie 
korupcie, výsledkom čoho je zapracovanie osobitného 
protikorupčného ustanovenia v zmluvách o dotáciách 
a samostatnej prílohy k zmluve Protikorupčná doložka. 
Zamestnanci SE-OPP sa riadia Smernicou vedúceho Úradu vlády 
Slovenskej republiky č. 1/2020 zo dňa 7. februára 2020 o 
opatreniach v oblasti prevencie korupcie na Úrade vlády 
Slovenskej republiky a po dohode s OPK budú pravidlá pre 
uplatňovanie protikorupčnej doložky v zmluvách o dotáciách 
zapracované do tejto smernice. Prípadne by ustanovenia 
týkajúce sa protikorupčnej doložky vo vzťahu k zmluvám mohli 
byť zapracované do Smernice vedúceho Úradu vlády Slovenskej 
republiky č. 7/2019 zo dňa 14. marca 2019 o uzatváraní zmlúv 
na Úrade vlády Slovenskej republiky, ktorá sa týka všetkých 
zmlúv uzatváraných v Úrade vlády SR a je v gescii právneho 
odboru. 
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 V roku 2020 ani v roku 2021 nebola vyhlásená Výzva na 
predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v pôsobnosti 
Úradu vlády SR podľa zákona č. 524/2010 Z. z. o poskytovaní 
dotácií v pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky v znení 
neskorších predpisov. V roku 2020 a v roku 2021 boli 
poskytované iba finančné prostriedky z rozpočtovej rezervy 
predsedu vlády SR, ktoré sa neposkytujú v zmysle dotačnej 
schémy. 
 

 Čiastočne splnené 

 

Opatrenie 1.3.3:  

Prijať jasné pravidlá pre uzatváranie dohôd o prácach vykonávaných 
mimo pracovného pomeru 

Termín: do 31. decembra 2020 

  Osobný úrad pripravil s účinnosťou od 1. júna 2021 pokyn 
GTSÚ  o dohodách o prácach uzatváraných mimo pracovného 
pomeru, ktorý v čl.2 bod 3 písm. c) hovorí, že zamestnanec 
nemôže vykonávať na dohodu činnosti, ktoré mu vyplývajú 
z opisu štátnozamestnaneckého miesta alebo opisu 
pracovných činností. Čo sa týka kontroly, za reálny výkon 
činnosti zamestnanca pracujúceho na základe dohody je 
zodpovedný vedúci zamestnanec organizačného útvaru, ktorý 
svojim podpisom potvrdzuje, že dohodár činnosti vykonal. 
Zamestnanec pracujúci v objekte úradu vlády si taktiež musí 
osobne zaznamenať každý príchod a odchod z pracoviska.  

 Splnené 

 

Opatrenie 1.3.4:  

 

Vypracovať a zverejniť pravidlá na zabránenie zneužívania inštitútu 
obchodného tajomstva pri uzatváraní zmlúv a predkladaní projektov 

 Termín: do 31. decembra 2020 

 

  Predmetná úloha, ktorej gestorom je právny odbor, žiaľ nebola 
splnená, a to predovšetkým z dôvodu, že s odstupom času, ako 
aj v dôsledku personálnych zmien na právnom odbore nebola 
k dnešnému dňu právnym odborom evidovaná. Zároveň 
právny odbor neeviduje a neevidoval žiadnu notifikáciu na 
plnenie danej úlohy. V zmysle uvedeného právny odbor  
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požiadal o predĺženie termínu na splnenie vyššie uvedenej 
úlohy.  

 Nesplnené – úloha opätovne zaradená do aktualizácie 
Protikorupčného programu Úradu vlády SR (aktualizácia k 30. júnu 
2021) 

 

Cieľ č. 1.4: Zvyšovať povedomie o korupcii a aktivizovať protikorupčné správanie 
a konanie zamestnancov 

Ukazovateľ: Podiel zamestnancov zapojených do identifikácie priestoru a príležitostí 
umožňujúcich vznik a existenciu korupčných rizík 

 Podiel novo prijatých zamestnancov, ktorí sa zúčastnili úvodných vzdelávacích 
aktivít o prevencii korupcie, etike a integrite 

 Podiel zamestnancov, ktorí sa zúčastňujú priebežných vzdelávacích aktivít o 
prevencii korupcie, vrátane etiky a integrity 

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

 Počet vypracovaných prípadových štúdií zapracovaných do vzdelávacích aktivít 
úradu vlády 

 

Opatrenie č. 1.4.1 

 

Zlepšovať systém protikorupčného vzdelávania a vyhodnocovať 
účinnosť vzdelávacích aktivít zameraných na aktivizáciu 
protikorupčného správania 

Termín: realizácia školení priebežne, vyhodnocovať vždy do 30. júna 
kalendárneho roka  

 

 Z dôvodu opatrení COVID 19 nebolo možné v roku 2020  
a v roku 2021 uskutočňovať interaktívne vzdelávacie aktivity 
o prevencii korupcie, etike a integrite pre zamestnancov úradu 
vlády. Odbor prevencie korupcie začne s realizáciou školení 
zameraných na aktivizáciu protikorupčného správania ihneď, 
ako to pandemická situácia umožní. Vo vzťahu k novým 
zamestnancom, odbor prevencie korupcie pravidelne zasiela 
školiaci materiál, s ktorým je každý zamestnanec povinný sa 
oboznámiť. Školiaci materiál je najmä o uplatňovaní 
protikorupčnej politiky, systéme riadenia protikorupčných 
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činností a o oznamovaní protispoločenskej činnosti, odvetných 
činností a diskriminácie na úrade vlády.  

 Nesplnené – úloha opätovne zaradená do aktualizácie 
Protikorupčného programu Úradu vlády SR (aktualizácia k 30. júnu 
2021) 

 

Opatrenie č. 1.4.2  Zvyšovať povedomie zamestnancov o obsahu interných predpisov 
úradu vlády, ktorými boli zapracované odporúčania Rady OECD 
o verejnej integrite 

Termín: realizácia školení priebežne, vyhodnocovať vždy do 30. júna 
kalendárneho roka 

 

 V máji 2021 absolvovali zamestnanci niektorých organizačných 
útvarov školenia o opatreniach v oblasti prevencie korupcie na 
Úrade vlády Slovenskej republiky v súlade s normou STN ISO 
37001:2019. V rámci školenia boli zamestnanci podrobne 
oboznámení o darovej politike úradu vlády, evidencii darov a 
konkrétnych podmienkach, za ktorých je možné dar prijať, 
zvážiť jeho prijatie alebo povinnosť dar odmientnuť. V rámci 
školenia odbor prevencie korupcie pripravil prezentáciu, ako 
školiaci materiál, ktorá bola poskytnutá všetkým zúčastneným 
zamestnancom. Z dôvodu pandémie COVID 19 a časovej tiesni  
nebolo možné vypracovať prípadové štúdia. 

 Čiastočne splnené – úloha opätovne zaradená do aktualizácie 
Protikorupčného programu Úradu vlády SR (aktualizácia k 30. júnu 
2021) 

 

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

Ukazovateľ: Podiel zamestnancov, ktorí identifikovali obavy z odvetných opatrení v 
dôsledku nahlásenia podozrenia z korupcie, korupčného správania a inej 
protispoločenskej činnosti či neetického konania 

 Počet uskutočnených vzdelávacích aktivít 

 Podiel účastníkov školení, ktorí vyjadria spokojnosť s kvalitou školenia 
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Opatrenie č. 2.1.: Posilňovať dôveru oznamovateľov v zavedený systém ich ochrany 

Termín: do 30. júna 2021 

  V rámci dotazníkového prieskumu boli identifikované aj obavy 
z odvetných opatrení v dôsledku nahlásenia podozrenia  
z korupcie, korupčného správania a inej protispoločenskej 
činnosti. Dotazníkom zistená pravdepodobnosť výskytu tohto 
rizika bola 34%. Percentuálne vyjadrenie predstavuje malú 
pravdepodobnosť výskytu rizika.  

 Priebežne sa plní. 

 

Opatrenie č. 2.2.: Zvyšovať povedomie zamestnancov o ochrane oznamovateľov 
a postupoch oznamovania podozrení z korupcie, korupčného 
správania a iného protispoločenského konania  

Termín: realizácia školení priebežne, vyhodnocovať vždy do 30. júna 
kalendárneho roka 

  V máji 2021 absolvovali zamestnanci niektorých organizačných 
útvarov školenie o opatreniach v oblasti prevencie korupcie na 
Úrade vlády Slovenskej republiky v súlade s normou STN ISO 
37001:2019. V rámci školenia boli zamestnanci podrobne 
oboznámení aj o postupe oznamovania protispoločenskej 
činnosti podľa Zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane 
oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o postupe 
vybavovania oznámení o protispoločenskej činnosti  na úrade 
vlády podľa vnútorných predpisov. Nakoľko z dôvodu opatrení 
COVID 19 nebolo možné v roku 2020 a v roku 2021 
uskutočnovať  viac vzdelávacích aktivít k tejto problematike, 
odbor prevencie korupcie sa tejto téme bude vo väčšej miere 
venovať ihneď, ako to pandemická situácia umožní. 
Prostredníctvom hodnotiacich dotazníkov bude pravidelne 
vyhodnocovať spätnú väzbu zamestnancov úradu vlády. 

 Čiastočne splnené – úloha opätovne zaradená do aktualizácie 
Protikorupčného programu Úradu vlády SR (aktualizácia k 30. júnu 
2021) 
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Cieľ č. 3: Posilňovať  postavenie úradu vlády ako inštitúcie, ktorú 
verejnosť vníma ako dôveryhodnú 

Cieľ č. 3.1: Zefektívniť a posilniť prijímanie a preverovanie oznámení podozrení 
z korupcie, korupčného správania a inej protispoločenskej činnosti 

 Systémový nástroj je zavedený 

Cieľ č. 3.2: V činnostiach úradu vlády zohľadniť odporúčania medzinárodných 
organizácií patriace do pôsobnosti úradu vlády 

 Zverejnený menný zoznam členov poradných orgánov vlády v pôsobnosti 
úradu vlády 

 

 
 
Opatrenie 
č.3.1.1: 

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

Termín: do 30. septembra 2021 

 Z dôvodu pandémie COVID 19 a časovej tiesni nebolo možné v rámci 
projektu ,,Zlepšenie integrity verejnej správy v SR“ obstarať systémový 
nástroj na prijímanie oznámení. Túto úlohu odbor prevencie korupcie 
vyhodnotí v rámci aktualizovaného protikorupčného programu úradu 
vlády.  

 Nesplnené – úloha opätovne zaradená do aktualizácie 
Protikorupčného programu Úradu vlády SR (aktualizácia k 30. júnu 
2021) 

 

 
 
Opatrenie 
č.3.1.1: 

Zverejniť menný zoznam členov poradných orgánov vlády v pôsobnosti 
úradu vlády na webovom sídle úradu vlády 

Termín: do 31. decembra 2020 

 Menný zoznam členov poradných orgánov v pôsobnosti úradu vlády je 
zverejnený na webovej stránke úradu vlády.  

 Splnené  

 


