
PROTIKORUPČNÁ POLITIKA 

Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky 

 

 

Článok 1 

Úvodné ustanovenia 
(1) Túto Protikorupčnú politiku Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len 

„protikorupčná politika“) prijíma Ministerstvo dopravy a  výstavby Slovenskej republiky (ďalej len 

„ministerstvo“) v súlade s protikorupčným programom ministerstva a v nadväznosti na Protikorupčnú 

politiku Slovenskej republiky.  

(2) Účelom protikorupčnej politiky je posilňovať na ministerstve prevenciu korupcie, minimalizovať 

priestor na korupciu a vznik korupčných rizík, poskytovať rámec na stanovenie a dosahovanie 

protikorupčných cieľov. 

(3) Protikorupčná politika sa vzťahuje na všetkých zamestnancov ministerstva a všetky osoby, ktoré 

konajú v jeho mene. 

(4) Korupciou sa rozumie ponúkanie, sľubovanie, poskytnutie, prijatie alebo požadovanie neoprávnenej 

výhody akejkoľvek majetkovej alebo nemajetkovej hodnoty, priamo alebo cez sprostredkovateľa,             

v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu alebo v rozpore s platnými právnymi predpismi, 

ako aj úplatok alebo odmena pre osobu za to, aby konala alebo sa zdržala konania v súvislosti s plnením 

svojich povinností, výkonom právomocí, povolania alebo funkcie. 

  

 

Článok 2 

Zásady protikorupčnej politiky 
(1) Akákoľvek forma korupcie sa zakazuje. Zamestnanec ministerstva ani osoba konajúca v jeho mene 

neprijíma žiadne dary, pohostinnosť ani také výhody, ktoré by sa mohli javiť, že slúžia na ovplyvnenie 

rozhodnutia, oslabenie nezávislosti a nestrannosti rozhodovania, alebo ktorých prijatie alebo ponúkanie 

by sa mohlo javiť ako korupcia.  

(2) Každá fyzická osoba a právnická osoba, s ktorou ministerstvo prichádza do styku, má právo 

akékoľvek podozrenie z korupcie alebo inej protispoločenskej činnosti ktoréhokoľvek zamestnanca 

ministerstva oznámiť v dobrej viere a na základe opodstatnených dôvodov, anonymne alebo 

neanonymne, elektronicky na adresu: korupcia@mindop.sk.  

(3) Zamestnanec ministerstva má právo oznamovať v dobrej viere, na základe opodstatnených dôvodov 

a bez obáv z akejkoľvek odvetnej činnosti, korupciu osobe poverenej funkciou dohľadu nad 

dodržiavaním protikorupčných noriem a pravidiel na ministerstve (ďalej len „rezortný protikorupčný 

koordinátor“).  

(4) Ministerstvo sa zaväzuje vytvárať podmienky na oznamovanie podozrení z korupcie podľa odsekov   

2 a 3 tohto článku, zabezpečiť riadne a včasné preverenie týchto oznámení, zabrániť priamej a nepriamej 

odvetnej činnosti alebo odvetným opatreniam voči oznamovateľovi a prijímať opatrenia na nápravu.  

(5) Odvetná činnosť sa zakazuje. Nikto nesmie byť potrestaný za rozhodnutie, ktoré prijme v súlade 

predpismi a pravidlami, ktorými sa riadi ministerstvo.  

(6) Ministerstvo sa zaväzuje zabezpečiť dôvernosť a ochranu totožnosti oznamovateľa korupcie a inej 

protispoločenskej činnosti.  

 

 

Článok 3 

Dodržiavanie protikorupčnej politiky 
(1) Všetci zamestnanci ministerstva a všetky osoby, ktoré konajú v jeho mene sú povinní dodržiavať 

túto protikorupčnú politiku.  

(2) Zavinené nedodržanie alebo porušenie pravidiel a predpisov vyplývajúcich z protikorupčnej politiky, 

ako aj konanie v rozpore s postupmi prijatými v rámci systému riadenia protikorupčných činností sa 

považuje za porušenie služobnej alebo pracovnej disciplíny.  

(3) Rezortný protikorupčný koordinátor v prípade potreby poskytuje zamestnancovi ministerstva 

poradenstvo vo veciach uplatňovania protikorupčnej politiky, príslušných predpisov a pravidiel.  



 

 

Článok 4 

Vyhodnocovanie a zefektívňovanie systému riadenia protikorupčných činností 
(1) Ministerstvo zvyšuje účinnosť prevencie korupcie a systému riadenia protikorupčných činností 

prostredníctvom mechanizmu na riadenie korupčných rizík. V prípade potreby sa prijímajú nápravné 

opatrenia.  

(2) Uplatňovanie systému riadenia protikorupčných činností, ako aj protikorupčnej politiky, pravidelne 

monitoruje, vyhodnocuje a v prípade potreby aktualizuje rezortný protikorupčný koordinátor.  

(3) Ministerstvo sa zaväzuje plniť požiadavky vyplývajúce zo systému riadenia protikorupčných 

činností a trvale tento systém zlepšovať. Na tento účel zamestnanec ministerstva môže podávať svoje 

návrhy rezortnému protikorupčnému koordinátorovi.  

 

 

Článok 5 

Účinnosť 

Táto protikorupčná politika nadobúda účinnosť 1. decembra 2021. 

 

 

V Bratislave 25. 11. 2021 

 

 

 

 

       Andrej Doležal 

       minister dopravy a výstavby 

 Slovenskej republiky 

 


