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ÚVOD 

Predmetný materiál obsahuje vyhodnotenie plnenia a   aktualizáciu opatrení 

Protikorupčného programu MDV SR k  30. júnu 2021 (ďalej „rezortný protikorupčný 

program“) vypracovaného na základe uznesenia vlády SR č. 585/2018 zo dňa 12. 12. 2018, 

ktorým bola schválená Protikorupčná politika SR na roky 2019 - 2023. Vyhodnotenie bolo 

vypracované v súlade s bodom B.4 tohto uznesenia.  

V rezortnom protikorupčnom programe sú premietnuté výsledky prieskumov                        

o korupčných rizikách, skúseností získaných pri zavádzaní protikorupčného programu na 

Úrade vlády SR, ako aj skúsenosti „best practices“ z domáceho a zahraničného prostredia. 

Adresátmi rezortného protikorupčného programu sú predovšetkým zamestnanci a ostatní 

pracovníci ministerstva, rezortné organizácie a subjekty z externého prostredia, ako aj ostatné 

orgány štátnej správy a široká verejnosť.  

Pri realizácii protikorupčnej politiky sa dôraz kladie na protikorupčnú prevenciu, ktorá 

je jednoduchšia, spoločensky prijateľnejšia, a tiež menej nákladná ako odhaľovanie                               

a postihovanie korupčných skutkov.  

Rezortný protikorupčný program sleduje splnenie nasledujúcich troch priorít, ktoré 

vychádzajú zo strategických dokumentov vlády SR – Protikorupčnej politiky SR na roky       

2019 - 2023 a Národného protikorupčného programu SR: 

1. Posilniť postavenie MDV SR ako dôveryhodnej inštitúcie, ktorá presadzuje a chráni 

verejné záujmy v oblasti dopravy a výstavby, a zároveň zmenšuje príležitosti, priestor   

a podmienky pre korupciu v rámci rezortu. 

 

2. Vytvoriť účinnejší systém protikorupčného riadenia v rámci MDV SR a tiež vo vzťahu 

k podriadeným organizáciám. 

 

3. Klásť dôraz na protikorupčnú prevenciu vytváraním a posilňovaním protikorupčného 

prostredia a implementáciou vhodných nástrojov protikorupčnej prevencie. 
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PLNENIE A AKTUALIZÁCIA OPATRENÍ REZORTNÉHO 

PROTIKORUPČNÉHO PROGRAMU 

 

Priority rezortného protikorupčného programu boli rozpracované na jednotlivé ciele 

a opatrenia, ktoré boli navrhnuté na základe stanovenia významnosti korupčných rizík 

vyplývajúcich z vykonaného posúdenia jednotlivých procesov a činností, a 

následne odhalenia ich potenciálne slabých miest, ako aj výsledkov realizovaných 

dotazníkových prieskumov v rámci MDV SR. Plnenie jednotlivých opatrení je vyhodnotené 

k 30. 06. 2021.  

 

 

Cieľ 1.1: Zmenšiť priestor na existenciu a vznik korupčných rizík na základe 

dôkladnej analýzy a následnej  identifikácie korupčných rizík 

Ukazovateľ: Identifikované oblasti možného vzniku a existencie korupčných rizík 

v rámci MDV SR (podľa organizačných útvarov)  

 

Opatrenie č. 1.1.1: 

 

Monitorovať interné a   externé prostredie MDV SR                            

a podriadených organizácií z protikorupčného hľadiska, 

resp. analyzovať, aká je protikorupčná odolnosť  

Ukazovatele 

(výsledky): 

- získané výstupy z    dotazníkových prieskumov 

realizovaných v rámci MDV SR (1. prieskum – jún 2020, 2. 

prieskum – marec 2021),  

- získané výstupy z  osobných rozhovorov s  vybranými 

zamestnancami MDV SR, na základe analýzy existujúceho 

stavu (činností organizačných útvarov, zodpovedností 

a právomocí, kompetencií),  

- pracovné stretnutia so zástupcami rezortných podriadených 

organizácií, s požiadavkou na vypracovanie dôkladnej 

analýzy korupčných rizík podľa konkrétnych podmienok 

Termín na splnenie 

opatrenia: 

1. termín: 31. 08. 2019  

2. ďalšie termíny: každoročne k 30. 06. 

Vyhodnotenie účinnosti 

a efektívnosti opatrenia: 

Vyhodnotenie k 30. 06. 2021: 

Monitoring interného a  externého prostredia MDV SR 

a podriadených organizácií považujeme za trvalú úlohu, aby sme 

mohli priebežne aktualizovať podstatné faktory a  podmienky 

korupčných rizík. Najúčinnejším nástrojom získania údajov 

o konkrétnych korupčných rizikách je dotazníkový prieskum 

(DP), ktorý bol realizovaný v marci 2021. Do DP sa zapojilo 
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20,46 % zamestnancov MDV SR. Do katalógu korupčných rizík 

MDV SR bolo zaradených 5 korupčných rizík, ku ktorým boli 

prijaté príslušné opatrenia.  

Rezortné koordinačné stretnutia so zástupcami podriadených 

organizácií sa realizujú na ročnej báze. V roku 2021 sa  pracovné 

stretnutie uskutočnilo dňa 17. 06. 2021 so zástupcami vybraných 

podriadených organizácií, na ktorom boli prezentované doterajšie 

praktické skúsenosti v  oblasti analyzovania korupčných rizík                              

a presadzovania nástrojov protikorupčnej politiky.  

Členovia pracovnej skupiny RPKK sa dňa 11. 05. 2021 zúčastnili 

aj na online pracovnom rokovaní protikorupčných koordinátorov, 

ktoré organizoval Úrad vlády SR. 

V  1. polroku 2021 ministerstvo organizovalo aj online školenie 

Korupcia, integrita a  riadenie korupčných rizík, ktorého sa 

zúčastnili zamestnanci ministerstva a podriadených organizácií.   

Opatrenie sa plní. 

Gestor: RPKK 

Spolugestori: GT SÚ, KM, GRS 

 

Opatrenie č. 1.1.2: 

 

Zlepšovať systém identifikácie a riadenia korupčných rizík      v  

rámci MDV SR na základe vykonanej analýzy interného 

a externého prostredia 

Ukazovatele 

(výsledky): 

- vypracovaný interný predpis (metodika) o riadení 

korupčných rizík 

- vytvorený katalóg identifikovaných korupčných rizík        

na MDV SR 

- stanovené kritériá účinnosti a efektívnosti využívania 

elektronického nástroja na identifikáciu a  hodnotenie 

korupčných rizík v podmienkach MDV SR  

Vytvorenie katalógu 

identifikovaných 

korupčných rizík: 

30. 09. 2020 a potom jeho priebežná aktualizácia 

Na základe získaných výstupov z elektronického dotazníkového 

prieskumu a spracovania jeho výsledkov z  úrovne pracovnej 

skupiny rezortného koordinátora bol spracovaný katalóg 

identifikovaných korupčných rizík MDV SR.  

Vyhodnotenie 

účinnosti a efektívnosti 

opatrenia: 

 

Vyhodnotenie k 30. 06. 2021:   

Riadenie korupčných rizík sa na ministerstve realizuje 

prostredníctvom Informačného systému Riadenie korupčných 

rizík (IS RKR) na základe Metodického odporúčania odboru 

prevencie korupcie Úradu vlády SR, ktorý plní koordinačnú 
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a metodickú funkciu vo vzťahu k orgánom verejnej správy 

a spravuje elektronické riadenie korupčných rizík. V marci 2021 

bol na MDV SR realizovaný v rámci IS RKR druhý dotazníkový 

prieskum. Na základe jeho výsledkov bol aktualizovaný katalóg 

korupčných rizík MDV SR a prijaté príslušné opatrenia                   

na minimalizáciu identifikovaných rizík organizácie.  

Opatrenie sa priebežne plní.   

Gestor: RPKK 

Spolugestori: GT SÚ, KM, GRS 

 

 

Cieľ 1.2: Presadzovať silnú kultúru verejnej integrity na MDV SR 

Ukazovateľ: Súlad konania zamestnancov MDV SR so spoločnými etickými hodnotami 

a morálnymi zásadami a konanie vo verejnom záujme 

 

Opatrenie č. 1.2.1: 

 

Zapracovať odporúčania Rady OECD o verejnej integrite           

do príslušných interných dokumentov a  predpisov MDV SR  

Ukazovatele 

(výsledky): 

- doplnenie príslušných interných dokumentov a predpisov 

o ustanovenia o verejnej integrite 

- aktualizovaný etický kódex 

- vypracované pravidlá prijímania a poskytovania darov a  

pohostení, príp. iných úžitkov a  spôsobov riešenia 

konfliktu záujmov  

- program vzdelávacích aktivít zamestnancov MDV SR      

na tému verejnej integrity a etiky vo verejnom sektore 

Termín na splnenie 

opatrenia: 

31. 12. 2021  

 

Vyhodnotenie účinnosti 

a efektívnosti opatrenia: 

Vyhodnotenie k 30. 06. 2021: 

Etické správanie zamestnancov v  podmienkach ministerstva 

upravuje Etický kódex zamestnanca pri výkone práce                       

vo verejnom záujme. Pri dodržiavaní a uplatňovaní zásad etického 

správania zamestnancov MDV SR sa primerane používajú 

ustanovenia Vyhlášky ÚV SR č. 400/2019 Z. z., ktorou sa vydáva 

Etický kódex štátneho zamestnanca. Podrobnejšie pravidlá 

prijímania a  poskytovania darov budú súčasťou pripravovaného 

interného predpisu MDV SR, upravujúceho opatrenia v oblasti 

prevencie korupcie. 

Dňa 15. 06. 2021  sa členovia pracovnej skupiny RPKK zúčastnili 



6 

 

pracovného rokovania organizovaného Úradom vlády SR, ktorého 

obsahom bola aj príprava návrhu zásad integrity           vo verejnej 

správe v zmysle odporúčaní OECD a ich praktická aplikácia 

v praxi jednotlivých rezortov.  

Program vzdelávacích aktivít pre zamestnancov ministerstva 

v oblasti prevencie korupcie určuje Plán protikorupčného 

vzdelávania na ministerstve. Vzdelávacie aktivity sú zamerané aj 

na problematiku verejnej integrity a etiky vo verejnom sektore 

(prezenčné školenia, dištančné vzdelávanie, samoštúdium). 

Opatrenie sa priebežne plní. 

Gestor: RPKK 

Spolugestori: GT SÚ, KM, GRS 

 

 

Cieľ 2.1: Zaviesť účinný systém protikorupčného riadenia  v rámci  MDV SR              

Ukazovateľ: Dosiahnuť stanovené priority a ciele protikorupčného riadenia 

prostredníctvom prijatých protikorupčných opatrení v    zmysle 

vypracovaného protikorupčného programu MDV SR  

 

Opatrenie č. 2.1.1: 

 

Vypracovať rezortný protikorupčný program ako základný 

koncepčný dokument realizácie protikorupčnej politiky v rámci 

rezortu a zabezpečiť jeho zverejnenie na webovom sídle          

MDV SR  

Ukazovatele 

(výsledky): 

- určenie rezortného koordinátora a pracovnej skupiny, 

zodpovedných za implementáciu protikorupčnej politiky 

- sumarizovanie získaných výsledkov z  analýzy 

protikorupčných rizík a  navrhnutie protikorupčných 

opatrení v rámci ministerstva  

- vypracovanie rezortného protikorupčného programu 

a    jeho aktualizácia v    súlade s   požiadavkami 

Protikorupčnej politiky SR            

- zabezpečiť zverejnenie rezortného protikorupčného 

programu na webovom sídle MDV SR, aby bola 

zabezpečená informovanosť pre širokú verejnosť 

- oboznámiť všetkých zamestnancov s   rezortným 

protikorupčným programom 

Termín na splnenie 

opatrenia: 

1. termín: 31. 08. 2019 

2. ďalšie termíny: každoročne k 30. 06. 

Vyhodnotenie účinnosti Vyhodnotenie k 30. 06. 2021: 
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a efektívnosti opatrenia: 
Opatrenia rezortného protikorupčného programu boli 

aktualizované k  30. 06. 2021. Pôvodný rezortný protikorupčný 

program, ako aj správa o  plnení a aktualizácia opatrení sú 

zverejnené na webovom sídle ministerstva, a sú tak prístupné              

pre zamestnancov, ako aj širokú verejnosť. V hodnotenom období 

zastával funkciu rezortného protikorupčného koordinátora Ing. 

Zoltán Takács. Identifikované riziká a následne nastavené 

opatrenia uvedené v IS RKR sú skompletizované            a 

využívané v elektronickej forme. 

Opatrenie sa plní. 

Gestor: RPKK 

Spolugestori: GT SÚ, KM, členovia pracovnej skupiny RPKK 

 

Opatrenie č. 2.1.2: 

 

V súvislosti s   pripravovanou aktualizáciou Národného 

protikorupčného programu SR spracovať zásady protikorupčnej 

politiky ministerstva a interný predpis o opatreniach v oblasti 

prevencie korupcie na ministerstve 

Ukazovatele 

(výsledky): 

- definovanie zásad protikorupčnej politiky ministerstva 

v samostatnom dokumente 

- spracovanie interného predpisu upravujúceho opatrenia 

v oblasti prevencie korupcie na MDV SR, ktorý bude 

komplexne upravovať oblasť riadenia korupčných rizík, 

posudzovanie dôveryhodnosti, predchádzanie konfliktu 

záujmov, darovú politiku a pod. 

- zabezpečiť zverejnenie predmetných dokumentov               

na webovom sídle MDV SR 

Termín na splnenie 

opatrenia: 

31. 12. 2021 

Vyhodnotenie účinnosti 

a efektívnosti opatrenia: 

Vyhodnotenie k 30. 06. 2022  

 

Gestor: RPKK 

Spolugestori: GT SÚ, KM, členovia pracovnej skupiny RPKK 

 

 

Cieľ 2.2: Koordinovať a   usmerňovať podriadené organizácie MDV SR             

pri vytváraní vlastných protikorupčných programov a aplikovaní 

vhodných protikorupčných nástrojov 

Ukazovateľ: Vypracovanie  a  zverejnenie  protikorupčných programov  v  jednotlivých 
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podriadených organizáciách a zabezpečenie ich prípadnej aktualizácie  

 

Opatrenie č. 2.2.2: 

 

Koordinovať  a    usmerňovať vypracovanie protikorupčných 

programov v   podriadených organizáciách   a   ich  následné 

zverejnenie 

Ukazovatele 

(výsledky): 

- písomné usmernenie podriadených organizácií 

s požiadavkou na vypracovanie vlastného protikorupčného 

programu   a   určenie zodpovednej osoby v stanovenom 

termíne 

- pracovné stretnutia so zástupcami podriadených 

organizácií, ohľadom monitorovania, prípravy                         

a spracovania protikorupčných programov 

a  implementácie ďalších protikorupčných nástrojov 

- určenie zodpovedných osôb za vypracovanie 

protikorupčného programu v jednotlivých podriadených  

organizáciách, 

- priebežná kontrola a pripomienkovanie pracovných verzií 

protikorupčných programov jednotlivých podriadených 

organizácií 

- zverejnenie finálnych verzií protikorupčných programov  

na webových sídlach podriadených organizácií 

Termín na splnenie 

opatrenia: 

31. 08. 2019 

Opatrenie bolo splnené. 

Vyhodnotenie účinnosti 

a efektívnosti opatrenia: 

Rezortné organizácie boli z  úrovne MDV SR listom zo dňa 

24. 05. 2019 požiadané o spracovanie vlastných protikorupčných 

programov a určenie zodpovednej osoby. Následne boli v tejto 

súvislosti uskutočnené v priebehu júla a augusta 2019 pracovné 

stretnutia so zástupcami rezortných organizácií, zamerané              

na analyzovanie korupčných rizík rezortných organizácií, 

monitorovanie prípravy a spracovania ich protikorupčných 

programov. Protikorupčné programy rezortných organizácií boli 

spracované a následne zverejnené na ich webových sídlach.  

Gestor: RPKK 

Spolugestori: 
členovia pracovnej skupiny RPKK,  

zodpovedné osoby v podriadených organizáciách 

 

Cieľ 3.1: Zvyšovať povedomie zamestnancov MDV SR o korupcii a ochrane jej 

oznamovateľov v záujme posilňovania ich protikorupčného správania 

Ukazovateľ: Dosiahnuť väčšiu informovanosť a  znalosti zamestnancov MDV SR 

o závažnej protispoločenskej činnosti, o spôsoboch a  formách korupcie, 
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o korupčnom správaní, o ochrane oznamovateľov nekalého konania 

 

Opatrenie č. 3.1.1: 

 

Zaviesť systém protikorupčného vzdelávania, spolu 

s vyhodnocovaním vzdelávacích aktivít, na tému verejnej 

integrity, etiky, závažnej protispoločenskej činnosti a korupcie  

Ukazovatele 

(výsledky): 

- vypracovaný plán vzdelávacích aktivít a zisťovanie 

spätnej väzby (počet vzdelávacích aktivít, počet 

účastníkov, hodnotenie úrovne vzdelávacej aktivity, 

pripomienky atď.)  

- novoprijatí zamestnanci MDV SR sa zúčastnia v rámci 

adaptačného procesu týchto vzdelávacích aktivít 

- zamestnanci MDV SR sa budú priebežne vzdelávať 

v danej oblasti podľa identifikovaných vzdelávacích 

potrieb 

- riešenie etických dilem a korupčných schém v  rámci 

vzdelávacích aktivít 

Termín  plnenia 

opatrenia: 

  Priebežne 

Vyhodnotenie 

účinnosti a efektívnosti 

opatrenia: 

  Každoročne k 30. 06. 

 

Vyhodnotenie 

účinnosti a efektívnosti 

opatrenia: 

Vyhodnotenie k 30. 06. 2021:  

V rámci zavedenia systému protikorupčného vzdelávania 

v podmienkach ministerstva bol v 2. polroku 2020 spracovaný 

Plán protikorupčného vzdelávania na ministerstve (ďalej len 

„plán vzdelávania“), ktorý je zverejnený na intranete 

ministerstva. Plán vzdelávania konkretizuje ciele 

protikorupčného vzdelávania, špecifikuje cieľové skupiny, 

obsahové zameranie a  vzdelávacie formy, inštitucionálne 

a organizačné zabezpečenie vzdelávacích aktivít, finančné 

zabezpečenie a spôsob hodnotenia vzdelávania. V nadväznosti   

na vypracovanie plánu vzdelávania osobný úrad aktualizoval 

a doplnil o protikorupčné témy obsah adaptačného vzdelávania 

štátnych zamestnancov a  vzdelávania ďalších nových 

zamestnancov, ako aj obsah vzdelávacích ponúk pre 

vypracovanie individuálnych plánov kompetenčného 

vzdelávania štátnych zamestnancov. 
 

V rámci povinného protikorupčného vzdelávania nových 

zamestnancov (aj účastníkov adaptačného vzdelávania) bol 

sprístupnený e-learningový program „Integritou proti korupcii“ 

vypracovaný Národnou kriminálnou agentúrou Prezídia 
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Policajného zboru. Program je dostupný na intranete 

ministerstva. V  2. polroku 2020 protikorupčný e-learning  

absolvovalo 13 zamestnancov ministerstva, v priebehu 1. 

polroka 2021 celkom 17 zamestnancov. 

Pri zabezpečovaní prezenčných a online vzdelávacích aktivít       

na témy verejná integrita, etické dilemy, závažná 

protispoločenská činnosť, korupcia a  korupčné schémy 

ministerstvo spolupracuje s odborom prevencie korupcie ÚV 

SR. Školenie na tému Korupcia, integrita a riadenie korupčných 

rizík sa konalo online dňa  15. 04. 2021 a zúčastnilo sa na ňom 

25 zamestnancov ministerstva a 20 zástupcov rezortných 

podriadených organizácií.  

Pre účel samoštúdia sú na intranete ministerstva v časti 

Dokumenty/Vzdelávanie zamestnancov k dispozícii študijné 

materiály, týkajúce sa prevencie korupcie (napr. Praktická 

protikorupčná príručka, Glosár pojmov).  

Základné požiadavky etického správania  sa v podmienkach 

ministerstva sú zhrnuté aj v manuáli Základné informácie              

pre nových zamestnancov. Tento manuál informuje aj                        

o vnútornom systéme preverovania oznámení súvisiacich 

s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti 

v pôsobnosti ministerstva. Vzdelávanie zamestnancov v oblasti 

etiky je tiež zabezpečené formou samoštúdia. 
 

V rámci systému protikorupčného vzdelávania sa zamestnanci 

pravidelne zúčastňujú na školeniach organizovaných ÚV SR             

so zameraním na oblasť ochrany finančných záujmov EÚ v SR. 

V 2. polroku 2020  sa týchto školení zúčastnilo 13 

zamestnancov. 

Vyhodnotenie protikorupčného vzdelávania bude súčasťou 

Hodnotiacej správy o kontinuálnom vzdelávaní na ministerstve            

s informáciami o počte vzdelávacích aktivít, počte účastníkov 

a hodnotení kvality protikorupčného vzdelávania.  

Opatrenie sa priebežne plní. 

Gestor: OSÚ 

Spolugestori: RPKK, GT SÚ, GRS 

 

 

 

Cieľ 3.2: Zabezpečiť účinnejšie a bezpečné oznamovanie podozrení z korupcie 
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a inej protispoločenskej činnosti 

Ukazovateľ: Nastaviť a zaviesť systém oznamovania protispoločenskej činnosti vrátane 

korupcie a tiež systém ochrany oznamovateľov  

 

Opatrenie č. 3.2.1: 

 

Vypracovať a uplatňovať interný predpis – smernicu, ktorou sa 

upravujú podmienky vnútorného systému preverovania oznámení 

súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti vrátane 

korupcie  

Ukazovatele 

(výsledky): 

- vypracovaný interný predpis – smernica MDV SR 

- zverejnenie interného predpisu na intranete 

- oboznámenie zamestnancov s interným predpisom 

Termín na splnenie 

opatrenia: 

31. 01. 2020  

V súvislosti  s týmto opatrením bola vypracovaná SMERNICA    

č. 25/2019, ktorou sa upravujú podmienky vnútorného systému 

preverovania oznámení súvisiacich s oznamovaním kriminality 

alebo inej protispoločenskej činnosti v pôsobnosti MDV SR, 

účinná od 01. 10. 2019. S vydaním tejto smernice boli 

oboznámení všetci zamestnanci ministerstva e-mailom a je 

prístupná pre všetkých zamestnancov na intranete ministerstva. 

Opatrenie bolo splnené. 

Vyhodnotenie účinnosti 

a efektívnosti opatrenia: 

30. 06. 2021 a potom pravidelne na ročnej báze  

V rámci vnútorného systému preverovania oznámení súvisiacich 

s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti 

bola vytvorená e-mailová adresa  zakon54@mindop.sk, slúžiaca 

na nahlasovanie oznámení podľa zákona č. 54/2019 Z. z.                  

o  ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

V hodnotenom období nebolo na ministerstvo takéto oznámenie 

doručené. 

Gestor: OKR 

Spolugestori: RPKK 

 

Opatrenie č. 3.2.2: 

 

Zaviesť nástroje na prijímanie oznámení o podozreniach 

z korupcie, korupčného správania a inej protispoločenskej činnosti 

(e-mailovú adresu, schránku na podnety, tel. linku) 

Ukazovatele 

(výsledky): 

- zavedenie merateľných ukazovateľov - počet oznámení 

o podozreniach  z  korupcie, korupčného správania  a  inej 

protispoločenskej činnosti 

Termín na splnenie 31. 01. 2020 

mailto:zakon54@mindop.sk
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opatrenia: 
Opatrenie bolo splnené. 

Vyhodnotenie účinnosti 

a efektívnosti opatrenia: 

do 30. 06. 2020 a potom pravidelne na ročnej báze k 30. 06. 

Vyhodnotenie k 30. 06. 2021: 

Na prijímanie oznámení o podozreniach z korupcie a inej 

protispoločenskej činnosti je v rámci ministerstva zriadená           

e-mailová adresa korupcia@mindop.sk, na ktorú je možné 

oznámiť podozrenie zo spáchania trestného činu prijímania 

úplatku, podplácania, nepriamej korupcie, alebo zneužitia 

právomoci verejného činiteľa v súlade s príslušnými 

ustanoveniami zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení 

neskorších predpisov. V hodnotenom období nebolo takéto 

oznámenie na ministerstvo doručené. 

Gestor: RPKK 

Spolugestori: SI, OKR  

 

 

Cieľ 3.3: Zaviesť systém monitorovania efektívnosti a  účinnosti implementácie 

protikorupčnej politiky v rezorte MDV SR 

Ukazovateľ: Pravidelné vyhodnocovanie prijatých protikorupčných opatrení, ktoré budú 

vyhodnocované pomocou kvantitatívnych a kvalitatívnych ukazovateľov   

 

Opatrenie č. 3.3.1: 

 

Nastaviť systém sledovania plnenia prijatých protikorupčných 

opatrení, pravidelného vyhodnocovania ich efektívnosti 

a účinnosti v rámci rezortu MDV SR   

Ukazovatele 

(výsledky): 

- pravidelné (ročné) vyhodnocovanie plnenia prijatých 

protikorupčných opatrení pomocou   ukazovateľov 

(kvantitatívnych a kvalitatívnych)  

- pravidelný reporting (správy) o plnení protikorupčných 

programov z podriadených organizácií na ročnej báze,  

- pracovné stretnutia so zodpovednými osobami 

z podriadených organizácií podľa potreby 

Termín na splnenie 

opatrenia: 

do 30. 04. 2020 

Opatrenie bolo splnené. 

Vyhodnotenie 

účinnosti a efektívnosti 

opatrenia: 

do 30. 06. 2020 a potom pravidelne na ročnej báze 

Vyhodnotenie k 30. 06. 2021: 

V rámci systému prijatých protikorupčných opatrení je dôležité 

pravidelné sledovanie ich plnenia a  ich vyhodnocovanie,               

mailto:korupcia@mindop.sk
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za ministerstvo aj  rezortné podriadené organizácie. Termín            

na zasielanie pravidelných správ o plnení  opatrení v rezortných 

organizáciách bol stanovený na ročnej báze, vždy k  30. 04. 

daného roka. V  porovnaní s  predchádzajúcim rokom 

konštatujeme, že úroveň správ sa zlepšila. Pozitívne hodnotíme 

zvyšovanie povedomia zamestnancov o  protikorupčnom 

správaní, stanovenie pravidiel prijímania darov a zavedenie 

protikorupčných opatrení v kľúčových procesoch, ako je verejné 

obstarávanie, a zabezpečovanie oznamovania podozrení 

z korupcie a inej protispoločenskej činnosti. Väčšine rezortných 

organizácií  neboli doručené oznámenia na podozrenie 

z korupcie alebo inej protispoločenskej činnosti. Dňa 

17. 06. 2021 sa uskutočnilo pracovné stretnutie so zástupcami 

vybraných podriadených organizácií, na ktorom boli 

prezentované aj doterajšie skúsenosti v oblasti presadzovania 

prijatých protikorupčných opatrení.  

Opatrenie sa plní. 

Gestor: RPKK 

Spolugestori: členovia pracovnej skupiny RPKK, OSÚ, OKR, OVA 

 

ZÁVER 

MDV SR vypracovaním a aktualizáciou opatrení rezortného protikorupčného programu 

vytvorilo základný inštitucionálny  rámec protikorupčnej politiky v rezorte dopravy 

a výstavby SR, ktorým boli nastavené hlavné zásady a  postupy pre vytváranie  a  udržiavanie 

protikorupčného prostredia. Za účelom naplnenia priorít a stanovených cieľov rezortného 

protikorupčného programu boli stanovené konkrétne a  účinné opatrenia, ktoré vychádzali 

z adresných požiadaviek a potrieb rezortu dopravy a výstavby SR. Katalóg protikorupčných 

opatrení bol doplnený aj o opatrenia získané zo spätnej väzby od zamestnancov MDV SR           

na základe realizovaných dotazníkových prieskumov zameraných na túto problematiku. 

Plnenie jednotlivých opatrení v poslednom roku bolo objektívne sťažené v dôsledku 

núdzového stavu, v súvislosti s pandémiou COVID-19. Napriek uvedeným skutočnostiam 

možno hodnotiť súčasný stav plnenia rezortného protikorupčného programu ako primeraný, 

pričom boli vytvorené podmienky pre napĺňanie účinných a adresných protikorupčných 

opatrení. 

 

 

 

Ing. Zoltán TAKÁCS v. r. 

         rezortný protikorupčný koordinátor 
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Použité skratky: 

 

GRS   Generálni riaditelia sekcií  

GT SÚ   Generálny tajomník služobného úradu  

KM   Kancelária ministra  

MDV SR  Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky  

OKR   Odbor krízového riadenia  

OSÚ   Osobný úrad  

SI   Sekcia informatiky  

OVA   Oddelenie vnútorného auditu  

RPKK   Rezortný protikorupčný koordinátor  

SR   Slovenská republika  

ÚV SR   Úrad vlády Slovenskej republiky 


