
Aktualizácia 

Rezortný protikorupčný program Ministerstvo financií SR 

V súvislosti so vzniknutou pandemickou situáciou týkajúcej sa ochorenia COVID 19 

aktualizuje MFSR Rezortný protikorupčný program nasledovne: 

1. Ciele a opatrenia 

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

Ukazovatele: 
a) vypracovaný interný riadici akt o riadení korupčných rizík 
b) vytvorený katalóg identifikovaných korupčných rizík 

Termín 
vypracovania 
predpisu: 

Do 1. augusta 2020  

Vytvorenie 
katalógu 
identifikovaných 
korupčných rizík: 

do 30. novembra 2020 a následne jeho priebežná aktualizácia 

Vyhodnotenie 
účinnosti a 
efektívnosti: 

do 30. novembra 2020 a následne do 30. júna každoročne 

Gestor: Generálny tajomník služobného úradu MF SR 

Spolugestori: generálni riaditelia sekcií, štatutári rezortných organizácií 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Ukazovateľ: MF SR 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:  Uplatňovať pravidlá na zabránenie odvetnej činnosti a diskriminácie voči 
oznamovateľom podozrení z korupcie, korupčného správania a inej 
protispoločenskej činnosti či neetického konania 

Ukazovateľ: 
a) vypracované pravidlá a postupy na interné a externé oznamovanie 

podozrení z korupcie, korupčného a neetického konania a inej 
protispoločenskej činnosti a zverejnené na intranetovom sidle    
MF SR a rezortných organizácií 

Termín 
vypracovania 
predpisu: 

Do 1. augusta 2020 

Vyhodnotenie 
účinnosti a 
efektívnosti: 

do 31. marca kalendárneho roka  

Gestor: generálny tajomník služobného úradu MF SR 

Spolugestori: generálni riaditelia sekcií, zodpovedná osoba v zmysle Zákona č. 54/2019 Z. z. 
o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, šatutári rezortných organizácií 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cieľ č.  3 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. 3.1:  Zaviesť systém protikorupčného vzdelávania a vyhodnocovať účinnosť 
vzdelávacích aktivít zameraných na aktivizáciu protikorupčného správania 

Ukazovateľ: 
a) zvýšená iniciatíva zamestnancov pri identifikácii priestoru 

a príležitostí umožňujúcich vznik a existenciu korupčných rizík 
b) počet návrhov na zmenšenie a prípadne odstránenie korupčných 

rizík 
c) riešenie etických dilem v rámci vzdelávacích aktivít 
d) novoprijatí zamestnanci sa zúčastnia úvodných vzdelávacích 

aktivít o prevencii korupcie, etike a integrite 
e) zamestnanci sa zúčastňujú priebežných vzdelávacích aktivít 

o prevencii korupcie, etike a integrite 
Termín zavedenia 
systému: 

do 30. novembra 2020  

Vyhodnotenie 
účinnosti 
a efektívnosti 
realizácie: 

do 30. júna 2021 a potom pravidelne v rámci aktualizácie RPKP  

Gestor: generálny tajomník služobného úradu MF SR, Osobný úrad 

Spolugestori: generálni riaditelia sekcií, štatutári rezortných organizácií 

 

 

         Ing. Jiří Kubáček, CSc. 

        generálny tajomník služobného úradu 


