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PROTIKORUPČNÝ PROGRAM ÚRADU VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

ODPOČET PLNENIA CIEĽOV K 30. JÚNU 2022 

 

Priorita č. 1:  Posilniť postavenie úradu vlády ako dôveryhodnej 
inštitúcie, ktorá svojou činnosťou presadzuje a chráni 
verejný záujem 

 

Cieľ 1.1: Posilniť postavenie úradu vlády v oblasti prevencie korupcie 

Opatrenie č. 1.1.1:  Posilniť kompetencie úradu vlády v oblasti prevencie korupcie 

a) pripraviť návrh k posilneniu kompetencií úradu vlády v oblasti 
prevencie korupcie do zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii 
činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení 
neskorších predpisov 
 
T: do 31. decembra 2021 
 

b) po schválení posilnenia kompetencií úradu vlády preskúmať 
potrebu zmeny interných riadiacich aktov a prijať potrebné 
opatrenia 

T: do 28. februára 2022 

Ukazovatele 
plnenia opatrenia 

a) doplnený zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a 
organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov 
o kompetencie úradu vlády v oblasti prevencie korupcie 

b) pozmenené interné riadiace akty a prijaté potrebné opatrenia 

Plnenie  Dňa 27. apríla 2022 bol schválený návrh zákona, ktorým sa mení 
a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a 
organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov 
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorý určil úrad 
vlády ako ústredný orgán štátnej správy pre koordináciu v oblasti 
prevencie korupcie. Uvedená zmena nadobudla účinnosť dňa 1. 
júna 2022. 

 V súvislosti s rozšírením kompetencií, odbor prevencie korupcie 
preskúmava potrebnosť zmien interných riadiacich aktov a príp. 
prijatia ďalších potrebných opatrení. 

 Splnené 
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Cieľ 1.2: Presadzovať kultúru verejnej integrity na úrade vlády 

Opatrenie č. 1.2.1:  Po schválení vládou zaviesť zásady integrity do interných riadiacich 
aktov (ďalej „IRA“)  

a) pripraviť zoznam IRA, do ktorých bude potrebné doplniť zásady 
integrity 
 
T: do 31. mája 2022 
 

b) doplniť zásady integrity do vybratých IRA 
 
T: do 31. mája 2022 

Ukazovatele 
plnenia opatrenia 

a) zoznam IRA, do ktorých bude potrebné doplniť zásady integrity 
b) doplnené IRA o zásady integrity 

Plnenie  V súčasnosti nie sú vládou schválené zásady integrity a zároveň sa 
prehodnocuje úloha B.7 z uznesenia vlády č. 426 zo 4. septembra 
2019, na základe ktorej by sa mali pripraviť zásady integrity. 

 Priebežne sa plní, úloha opätovne zaradená do aktualizácie 
Protikorupčného programu úradu vlády (aktualizácia k 30. júnu 
2022) 

Cieľ 1.3: Zabezpečiť plnenie odporúčaní vyplývajúcich z prehľadu integrity 
(Integrity Review) SR v rámci kompetencií úradu vlády 

Opatrenie č. 1.3.1: Realizácia odporúčaní OECD uvedených v Integrity Review na úrade 
vlády 

a) pripraviť zoznam odporúčaní z Integrity Review, ktoré je 
potrebné realizovať v rámci úradu vlády 
 
T: do 31. mája 2022 
 

b) zabezpečiť úpravu IRA úradu vlády o jednotlivé odporúčania 
 
T: do 31. mája 2022 

Ukazovatele 
plnenia opatrenia 

a) zoznam odporúčaní OECD pre realizáciu v rámci úradu vlády 
b) doplnené IRA o uvedené odporúčania 

Plnenie  Odbor prevencie korupcie vypracoval úplný a prehľadný zoznam 
46 odporúčaní z Integrity Review. Tieto opatrenia budú súčasťou 
strategických dokumentov, návrhov zmien zákonov, ako aj IRA. 
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 Čiastočne splnené, nesplnená časť úlohy opätovne zaradená do 
aktualizácie Protikorupčného programu úradu vlády (aktualizácia k 
30. júnu 2022) 

Cieľ 1.4: Zlepšovať systém protikorupčného riadenia na úrade vlády 
zavedený v súlade s normou ISO 37001:2019 na úrade vlády 

Opatrenie č. 1.4.1: Zabezpečiť dodržiavanie štandardov ISO 37001:2019 na úrade vlády 
s cieľom udržať platný certifikát 

a) pripraviť plán interných auditov na úrade vlády 
 
T: do 31. januára 2022 
 

b) vykonať interné audity na preskúmanie dodržiavania 
štandardov ISO 37001:2019 na úrade vlády v súlade s plánom 
auditov 
 
T: do 31. marca 2022 
 

c) kontrola dodržiavania záverov interných auditov 
 
T: do dvoch mesiacov od vykonania príslušného auditu 
 

d) novelizovať smernicu č. 1/2020 s cieľom zabezpečiť 
efektívnejšie dodržiavanie štandardov ISO 37001:2019 
 
T: do 30. júna 2022 

Ukazovatele 
plnenia opatrenia 

a) plán interných auditov 
b) správy z interných auditov 
c) preverenie plnenia záverov interných auditov 
d) novelizovaná smernica č. 1/2020 

Plnenie  Dňa 7. januára 2022 pripravil odbor prevencie korupcie plán 
interných auditov na rok 2022. Audity sa uskutočnili v dňoch 8. 
februára 2022 na investičnom oddelení úradu vlády a 15. marca 
2022 na legislatívno-právnom odbore úradu vlády. 

 Kontrola dodržiavania záverov interných auditov je vykonávaná 
priebežne. Zistené príležitosti na zlepšenie, resp. prípadné 
nedostatky môžu byť predmetom ďalších auditov.  

 V súčasnosti priebehajú rokovania s legislatívno-právnym 
odborom k navrhovaným zmenám smernice č. 1/2020, ktorá 
bude v najbližšom období predmetom interného 
pripomienkového konania. Uvedené zmeny by mali zeefektívniť 
fungovanie smernice č. 1/2020 s cieľom zabezpečiť efektívnejšie 
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dodržiavanie štandardov ISO 37001:2019, vyprecizovať niektoré 
pojmy a odstrániť jej nedostatky pri implementácií konkrétnych 
povinností. 

 Čiastočne splnené, nesplnená časť úlohy opätovne zaradená do 
aktualizácie Protikorupčného programu úradu vlády (aktualizácia k 
30. júnu 2022) 

Cieľ 1.5: Zvýšiť dôveryhodnosť úradu vlády ako inštitúcie, ktorá svojou 
činnosťou chráni a presadzuje verejný záujem 

Opatrenie 1.5.1 Zvýšiť dôveryhodnosť úradu vlády pri presadzovaní verejného 
záujmu prostredníctvom zvyšovania transparentnosti na úrade 
vlády 

a) vypracovať a zverejniť pravidlá na zabránenie zneužívania 
inštitútu obchodného tajomstva pri uzatváraní zmlúv a 
predkladaní projektov 
 
T: do 31. marca 2022 
 

b) zverejniť na webovom sídle projektu všetky výstupy projektu k 
verejnej integrite 
 
T: do 31. marca 2022 
 

c) pripraviť a zverejniť propagačné videá zamerané na prevenciu 
korupcie a integritu 
 
T: do 31. mája 2022 

Ukazovatele 
plnenia opatrenia 

a) zverejnené pravidlá na zabránenie zneužívania inštitútu 
obchodného tajomstva pri uzatváraní zmlúv 

b) počet zverejnených výstupov k projektu k zlepšovaniu integrity 
verejnej správy v SR 

c) počet zverejnených propagačných videí 

Plnenie  Odbor prevencie korupcie posudzuje spolu s legislatívno-
právnym odborom účelnosť vypracovania a zverejňovania 
pravidiel na zabránenie inštitútu obchodného tajomstva pri 
uzatváraní zmlúv a predkladaní projektov. Uvedená úloha bude 
vypustená z dôvodu jej neúčelnosti v podmienkach úradu vlády. 

 Odbor prevencie korupcie zverejnil od poslednej aktualizácie 
Protikorupčného programu úradu vlády na webovom sídle 
projektu 8 výstupov. 
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 V súčastnosti odbor prevencie korupcie pripravuje propagačné 
videá k projektu, ktoré budú súčasťou komunikačnej stratégie 
projektu. 

 Čiastočne splnené 

  

Priorita č. 2:  Nastaviť trend pri zavádzaní efektívnych preventívnych 
postupov na zmenšovanie priestoru a príležitostí pre 
korupciu 

 

Cieľ 2.1: Nastaviť trend v oblasti riadenia korupčných rizík pre zmenšovanie 
priestoru a príležitostí pre korupciu 

Opatrenie č. 2.1.1:  Vylepšiť softvérové riešenie k RKR na základe spätnej väzby 
respondentov a odporúčaní OECD 

a) preformulovať otázky v dotazníku k RKR tak, aby boli 
zrozumiteľnejšie a adresnejšie pre respondentov („user-
friendly“) 
 
T: do 31. januára 2022 
 

b) po preformulovaní otázok a odpovedí v dotazníkoch spustiť 
ďalší prieskum pre identifikáciu korupčných rizík v organizácii 
 
T: do 31. marca 2022 
 

c) pripraviť a spustiť oddelený prieskum zameraný na zisťovanie 
rizikovosti pracovných pozícií v súlade s požiadavkami normy 
ISO 37001:2019 
 
T: do 30. apríla 2022 
 

d) pripraviť nadstavbu systému RKR na základe odporúčaní 
protikorupčných koordinátorov 
 
T: do 31. mája 2022 

Ukazovatele 
plnenia opatrenia 

a) upravené otázky a odpovede v dotazníku 
b) zvýšený podiel účasti zamestnancov na prieskume k RKR 
c) zvýšený podiel účasti zamestnancov na prieskume k zisťovaniu 

rizikovosti pracovných pozícií 
d) upravený systém k RKR 
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Plnenie  Odbor prevencie korupcie v roku 2022 vykonal analýzu formulácií 
jednotlivých otázok a odpovedí v dotazníku, ktorej výsledkom 
bola výrazná redukcia otázok zo 102 na súčasných 32 
a unifikovanie znení odpovedí, tak aby boli zrozumiteľnejšie 
a minimalizovali časovú náročnosť, ako aj možnosť odlišnej 
interpretácie u jednotlivých respondentov. Účelom úpravy 
otázok a odpovedí je zvýšenie výpovednej hodnoty zistených 
korupčných rizík, a tým aj adresnejšia aktualizácia 
Protikorupčného programu úradu vlády. 

 V poslednom prieskume RKR sa podiel zamestnancov udržal na 
približnej úrovni ako v predošlom prieskume, čo predstavuje pre 
odbor prevencie korupcie príležitosť na zlepšenie. Zo 484 
oslovených respondentov vyplnilo dotazník 150 respondentov, čo 
predstavuje 31 %. Počet rozpracovaných dotazníkov bol 42.  

 V rámci prieskumu rizikovosti pracovných pozíci sa zvýšil podiel 
účasti zamestnancov na prieskume z predchádzajúcich 45 % (9 
z 20 zamestnancov) na súčasných 65 % (15 z 23 zamesntnacov). 

 V súčasnosti sa pripravuje analýza systému RKR, ktorá by mala byť 
predstavená protikorupčným koordinátorom.  

 Čiastočne splnené, úloha opätovne zaradená do aktualizácie 
Protikorupčného programu úradu vlády (aktualizácia k 30. júnu 
2022) z dôvodu pravidelného zlepšovania softvérového nástroja k 
RKR 

Ciel 2.2 Nastaviť trend pre prijímanie a preverovanie oznámení podozrení z 
korupcie, korupčného správania a inej protispoločenskej činnosti 

Opatrenie č. 2.2.1 Zaviesť systémový IT nástroj na prijímanie podozrení z korupcie, 
korupčného správania a inej protispoločenskej činnosti, ich 
vyhodnocovanie a zefektívnenie ich vybavovania 

a) pripraviť verejné obstarávanie na zavedenie systémového IT 
nástroja 
 
T: do 31. mája 2022 
 

b) na základe výsledkov verejného obstarávania zaviesť systémový    
IT nástroj do praxe na úrade vlády 
 
T: do 30. septembra 2022 

Ukazovatele 
plnenia opatrenia 

a) verejné obstarávanie na zavedenie systémového IT nástroja 
b) zavedený IT nástroj na prijímanie podozrení z korupcie 
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Plnenie  V súčasnosti odbor prevencie korupcie pripravuje podklady k 
verejnému obstarávaniu, ako sú opis zákazky a predpokladaná 
hodnota zákazky. Proces obstarávania by mal byť spustený v 3. 
štvrťroku 2022. 

 Priebežne sa plní, úloha opätovne zaradená do aktualizácie 
Protikorupčného programu úradu vlády (aktualizácia k 30. júnu 
2022)  

 

Priorita č. 3:  Zvyšovať účinnosť protikorupčného riadenia na úrade 
vlády a posilňovať protikorupčnú kultúru 

 

Cieľ 3.1: Zvyšovať povedomie o korupcii a aktivizovať protikorupčné 
správanie a konanie zamestnancov 

Opatrenie č. 3.1.1:  Zlepšovať systém protikorupčného vzdelávania a vyhodnocovať 
účinnosť vzdelávacích aktivít zameraných na aktivizáciu 
protikorupčného správania 
 
a) príprava vzdelávacích aktivít v oblasti prevencie korupcie 

 
T: do 31. mája 2022 
 

b) vypracovanie hodnotiaceho dotazníka pre vyhodnotenie týchto 
vzdelávacích aktivít 
 
T: do 31. decembra 2022 

Ukazovatele 
plnenia opatrenia 

a) realizácia vzdelávacích aktivít 
b) spätná väzba z hodnotiacich dotazníkov 

Plnenie  Odbor prevencie korupcie v súčasnosti pracuje na príprave plánu 
školení na zvýšenie povedomia zavedenej ISO normy 37001:2019 
na úrade vlády. Od septembra 2022, odbor prevencie korupcie 
plánuje sériu školení, ktorých cieľom bude zvýšiť povedomie 
o jednotlivých opatreniach v oblasti prevencie korupcie na úrade 
vlády. 

 Priebežne sa plní, úloha opätovne zaradená do aktualizácie 
Protikorupčného programu úradu vlády (aktualizácia k 30. júnu 
2022) 
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Cieľ 3.2: Účinne chrániť oznamovateľov podozrení z korupcie, inej 
protispoločenskej činnosti a neetického správania 

Opatrenie č. 3.2.1:  V nadväznosti na novelu zákona č. 54/2019 Z. z. z dôvodu 
transpozície Smernice Rady EÚ a EP č. 2019/1937 o ochrane osôb 
nahlasujúcich porušenie práva EÚ preskúmať potrebu 
doplnenia/úpravy interného predpisu 
 
a) v prípade potreby úprava smernice vedúceho Úradu vlády 

Slovenskej republiky č. 17/2019 zo dňa 27. septembra 2019 o 
vybavovaní oznámení o protispoločenskej činnosti na Úrade 
vlády Slovenskej republiky (ďalej len „smernica č. 17/2019“) 

T: do 31. augusta 2022 

Ukazovatele 
plnenia opatrenia 

a) upravená smernica č. 17/2019 

Plnenie  Novela zákona č. 54/2019 Z. z., ktorou sa transponuje Smernica 
Rady EÚ a EP č. 2019/1937 o ochrane osôb nahlasujúcich 
porušenia práva EÚ je v súčasnosti v štádiu rokovania poradných 
orgánov vlády SR. Navrhovaná účinnosť zákona je stanovená na 
1. december 2022, avšak vzhľadom na náročnosť legislatívneho 
procesu nie je možné s určitosťou predpokladať finálny termín. 
Z uvedeného dôvodu bude úloha opätovne zaradená do 
aktualizácie Protikorupčného programu úradu vlády. 

 Priebežne sa plní, úloha opätovne zaradená do aktualizácie 
Protikorupčného programu úradu vlády (aktualizácia k 30. júnu 
2022) 

 

 


