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1. Úvod

Nové znenie Protikorupčného programu S[ovenskej inšpekcie životného prostredia

(ďalej len ..protikorupčný program“ alebo ..protikorupčný program SIŽP“) bob vypracované

v súlade s uznesením v‘ády Slovenskej republiky č. 585/20 18 z 12. decembra 2018, ktorým

bob schválená Proíikorupčná politika SR na roky 2019—2023 (ďalej ..Protikorupčná po]itika

SR“).

Protikorupčný program SIŽP nadväzuje na schválenú Protikorupčnú politiku SR.

Predmetom tohto programu je prijatie, zavedenie, uplatňovanie a vedenie účinnej

a koordinovanej protikorupčnej politiky SIŽP v sůlade so zásadami právneho štátu a etickýcb

nodem.

Pd tvorbe tohto protikorupčného programu sa vychádzalo z poznatkov a návrhov

zamestnancov a zároveň z poznatkov a usmemení k návrhom protikowpčného programu od

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

Aktuálne znenie protikompčného programu SIŽP sa nachádza na webovom sídle

organizácie https://www.sizp.sk/.

Účebom tohto protikorupčného programu je zlepšit‘ protikorupčnú prevenciu, zmenšovať

pdestor pre kowpciu a odstraňovat‘ príčiny jej vzniku, pričom za důsledné uplatňovanie

a dodržiavanie protikorupčných zásad a ostatných ustanoveni tohto programu majú

zodpovednosf všetci zamestnanci SIŽP.

Cieľom tohto protikorupčného programu je poskyinút‘ zamestnancom konkrétny návod

na predchádzanie korupcii zavedením hrnkčného systému riadenia korupčných rizík

a zmenšovania priestom pre ich vznik a eXistenciu.

2. Deflnícia pojmov a skratiek

Na účely realizácie protikorupčného programu sa používa toto vymedzenie poj mov:

Integrita - vlastnosť osoby, ktorá sa dósledne prejavuje v čestnom, poctivom,

nestramom a dóveryhodnom konaní v sú]ade so všeobecne uznávanými hodnotami, etickými

zásadami, normami a pravidlami. Miera integrity jednotlivca, orgánu verejnej moci i celého

systému inštitúcii sa hodnotí podľa vonkajších prejavov a konania v súlade s deklarovanými

hodnotami a zásadami. V tomto zmysle je medzi integritou a tendenciou ku korupcii

nepriamoúmemý vzt‘ah. Treba zdůrazniť, že pojem „integrita“ nie je totožný s pojmom

„bezúhonnost“, ktorá sa podľa príslušných právnych predpisov SR preukazuje

výpisomlodpisom z registra trestov.
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Korupcia - zneužitie moci alebo postavenia vo vlastný prospech alebo v prospech mých
osób sa opiera o Dohovor OSN proti kompcii.‘) Podobne aj Európska komisia (EK)
v súvislosti s Európskymi štrukturálnymi a investičnými fondami (EŠIF) používa všeobecné
vymedzenie pojmu korupcia, ktorú chápe ako „ zneužitie (verejného) postrn‘enia na osobný
pmspech “.2) Zdórazňuje, že korupčnými platbami či transakciami sa napomáha mnohým
d‘alším druhom podvodov, ako sú napríklad falošné fakturácie, flktívne výdavky alebo
neplnenie zmluvných špecifikácií.

Aj ked‘ v čase vypracovávania tohto dokumentu samotný pojem korupcia nie je ako
termín v slovenských právnych predpisoch osobitne vymedzený, v zákone č. 3 00/2005 Z. z.
Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Trestný zákon“ ) sa v * 328 až 336b
uvádzajú druhy konania súvisiaceho s korupciou či ůplatkárstvom. Termín korupcia mápreto
v tomto dokwnente generický význam, ktorý zahtňa nielen všetky uvedené druhy konania, ale
aj akékoľvek mé konanie poškodzujúce verejný záujem. Zahřňa takisto zneužívanie moci,
právomoci, vplyvu či postavenia, navádzanie na takéto zneužitie, klientelizmus, rodinkárstvo,
protekcionárstvo, vydieranie3), konflikt záujmov, nezákonný lobing, poskytovanie a prijímanie
nenáležitých výhod bez poskytovania protislužby (tzv. prikrmovanie) a spreneveru verejných
zdrojov. Zneužitie právomoci verejného činiteľa v zmysle * 326 Trestného zákonaje vo svojej
podstate takisto korupciou, rovnako ako trestné činy pri verejnom obstarávaní a verejnej
dražbe4) a machinácie v súvislosti s konkurzným a vyrovnacím konaním.56

V norme ISO 37001 má pojem korupcia generický cbarakter a vymedzuje sa ako
„ponúkanie, sľubovanie, dávanie, prijímanie alebo požadovanie neoprávncnej výhody
akejkol‘ek hod;ioiy (]ctorá by mohla byt‘ Jinančná alebo nejinančná,), priamo alebo nepriamo
ti bez ohľadu na miesío (miesta,), v rozpore s platnými právnymi predpismi, ako aj úplatok
alebo odmenapre osobu, ktorá koná alebo sa zdráha konat‘i‘ súvislosti s výkonnostbnplnenia
povinností tejto osoby“.

Korupčně riziko7) - v užšom zmysle sa pod týmto pojmom rozumie eXistencia
príležitosti, pravdepodobnosti alebo možnosti vzniku korupcie a nákladov spojených s touto
korupciou. Zahtňa aj príčiny alebo podmienky, ktoré uľahčujú vznik situácie priaznivej pre
podplácanie, korupciu, korupčné správanie8) alebo konanie priaznivej pre korupčné správanie
alebo konanie.

1) Články 15 až 19 Dohovoru Organizácie Spojených národov proti kowpcii (434/2006 Z. z.);
(httpsJ/www.unodcor‘documcnts/treaties/UNCAC/Publjeations/Convention/O8-50026 Bodl)
2) Dokument EK Posúdenie ri:ika podvodu a účinné a primerané opatrenia proti podvodom, Európske štmkturůlne
a investičné fondy — usmcmenia pre členské štáty a orgány zapojené do programu, 16.06.2014, Európska komisia, EGESIF
14-0021-00. (httpsi/ec.europa.euisfc/sites/sfc2ú l4flhles/sfc-tiles/uidance flaud risk assessment sk.pdí)
3) Pozň glosár TSI https://www.transparency.ora/elossary/tenuiextortion.
4) Pozn 266 Trestného zákona.
5) Pozň * 241 Trestného zákona.
6) v tomto kontexte je vhodné posůdiť působnost špecializovaných orgánov, najmä však Specializovaného trestného sůdu.
7) Medzi pojmami ..korupčné riziko a „riziko korupcie“ je rozdiel. „Riziko kowpcie“ znamená riziko, ktoré vyplýva
z kompcie, resp. podplácania.
8) vrátane posloja. reči. pohvbov. gest. signálov a d‘alšich prejavov, o ktorých je možné odóvodnene predpokladať. že osoba
dáva najavo svoj úmvsel byť účastnikom kowpčného vzťahu.
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Odvetné opatrenie - ktorákofvek z týchto činnosti uskutočňovaných proti

oznamovateľovi za to, že oznámit podozrenie z korupčného alebo mého protispoločenského

konania či neetického správania: diseip)inárny postih, vyhrážanie, diskriminácia. šikanovanie,

verejné alebo neverejné ponižovanie, stalking (prenasledovasňe9), bossingt0), mobbing),

nátlak, vydieranie. neprimerané zvýšenie pracovnej záťaže.

Partner vecného vzt‘ahu (obchodný partner) - extemá strana, s ktorou organizácia‘2)

má vecný vzťah‘3) alebo plánuje zriadiť nejakú formu vecného vzťahu.

Protikorupčná preveneia („predchádzanie korupci?‘, „prevencia korupcie“) -

systematické postupy na a) odhal‘ovanie a odstraňovanie príčin, priležitostí a podmienok

pdaznivých pre vznik a eXistenciu korupcie; b) zmenšovanie a odstraňovanie korupčných

rizik; c) zníženie pravdepodobnosti alebo možnosti vzniku korupcie; d) odrádzanie osób od

páchania trestných činov korupcie; e) posilňovanie kultúry etiky, integrity a protikorupčného

povedomia.

Systém protikorupčného manažérstva znamená súbor vzájomne prepojených alebo

vzájomne sa ovpln‘ňujúcich pn‘kov organizácie na vytvorenie protikorupčných politIk, cieľov

a procesov na dosahovanie protikorupčných cieľov.‘4)

Vercjná integrita - chápe sa ako důsledný súlad konania so spoločenskými etickými

hodnotami, zásadami a normami s ciel‘om podporovať a uprednostňovať verejný záujem pred

súkromnými záujmami vo verejnom sektore‘5).V kontexte čimiosti orgánov verejnej moci sa

zároveň chápe ako čestnost‘, poctivost‘, nezaujatosť, nestrannosť, rešpektovanie důstojnosti,

slušnost‘, korektnost‘, transparentnost‘ a dóveryhodnost‘ pri vykonávaní úradných povinností a

zverených právomoci. Je nesporné, že medzi verejnou integritou a korupciou je

nepriamoúmerný vzťah.

Verejný záujem‘6) sa chápe ako záujem trvalo a udržatel‘ne zlepšovať v súlade so

zásadami právneho štátu a všeobecne uznávanými zásadami etiky a morálky kvalitu života,

9) Napriklad. kod‘ sa O oznámení protispoločenskej činnosti začne byť činnosť. plnenie pracovných povinností, dochádzka
a pod. zamestnanca-oznamovaleľu neprimerane kontrolovaná a nad takú micru, ktorá je ináč bežná pri konlrole mých
zamestnancov.
10) Napr. odlišné odmeňovanie v neprospech oznamovateľa, zvýšenci požiodavkv na jeho výkony v práci, privlastňovanie
si ýsledkov jeho práce nadriadeným. %‘yvijanie časového tlaku na oznamovatel‘a zadávanie práce a úloh. ktoiých cieFom

je ponížit oznamovateľa.
°) Sikanózne správanie voči oznamovateľovi a podnecovanie do takého správania, napr. vcrbálne útoky, izolovanie
oznamovaleľa od skupiny ostatných pracovníkov v organizačnom útvare, ohováranie, psychický nátlak, komunikácia

omamovaleľom sarkastickým lónom a pod.
2) Podía ISO 37001 je to osoba alebo skupina ľudi, ktorá na dosahovanie svojich cieľov má vlastné funkcie

so zodpovednosfami, právomocami a vzfahmi.
3) Vecný vzťah sa podFa ISO 3700! chápe v širšom zmyslc lak, že predslavuje činnosti, ktorésú rekvantnénaúčelycsistencie

organizácie.
4) v norme STN ISO 37001:2019-02 (01 0106) sa použiva termín ..systém manažérstva proti korupcii“. Na účely tohto

protikonpčného programu Sa namiesto nebo ako synonymum používa priezračnejší termín ‚systém protikorupčného
rnanažérstva‘. V hovorovej reči je akceptovateľn aj výraz ‚.protikorupčné riadenir.

2) Odporůčanie Rady OECD o ierejne] integrite, OECD 26.1.2017. jp]Iwww.occďorwcoWethics/recommendatinn-public
inted; https:/‘www.hojprntikowpcii.oov.sk/data/f11es17024 recommendationsvk-web.PDF
6) V zákone Č. 35712004 Z. z. je v 2 ods. 2 pojem verejný záujem na účely iohto zákona vvmedzený ako ‚.záiLiem. ktcrý

prináša niajegko,ý prospech a/abo iný prospedi všetkýnj občanon, a/abo väčšine občanov“. V zákone č. 55212003 Z. Z.

sa v * 2 ods. 2 verejný záujem chápe ako ‘‘diL/ain. kton prináša majetkoý prospech a/abo iný prospech všethýnz občanorn

alebo vdčšine občanrn‘. U :amastnancov :anzest,iávatei. ktorýrni sú právnické osoby pod/a I ods. 2 písm. c.L ýIco,z práce
Iv I‘erejno In zái(jitieje oj p/nenie povinnosti zanlestflflnco,‘ I zdiL/me třchto právnickÝch osábpodIi Obchodného zákonní/cn



životných podmienok a blahobytu všetkých občanov alebo väčšiny občanov. Verejný záujem
ako predmet sústredeného úsilia sa však nechápe ako svojvól‘a na úkor ostatných osób)‘7, ale
ako oprávnený nárok)‘8, pň ktorom sa nezhorší situácia ostatných osób, a dodržia sa jasné
a určité kritériá demokracie)‘9 a právneho štátu.

Zvyšovanie pavedomia o korupcii sa chápe ako interaktivny komunikačný proces
zlepšovania schopnosti vnímat‘ a pochopiť súvislosti korupcie,jej prejavy, spósoby a následky,
ako aj rozvíjania spbsobilostí, zručností, rnotivácie a postojov potrebných na aklh‘izó clu
protikorupčného správania.

POUŽITÉ SKRÁTKY

EK Európska komisia
EŠIF Európske štrukturálne a investičné fondy
EU Európska únia
UR generálny riaditeF
OK oddelenie kontroly
OECD Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
OU osobný úrad
RPŠS Rada pre štátnu službu
SR Slovenská republika

3. Východiská programu

Protikorupčný program zohľadňuje základné faktory20) uvedené v Protikorupčnej
politike SR, ktoré móžu posilniť alebo ohrozit‘ úspešnosf jeho realizácie. Tieto faktory
zodpovedajú identiflkácii podl‘a analýzy SWOT2‘). Protikorupčná politika SR je súčasťou
celkovej politiky dodržiavania predpisov a pravidiel. Protikorupčná politika SR a systém
protikorupčného manažérstva pomáhajú organizácii vyhnúť sa kompcii alebo zmierňovaf
náklady, riziká a poškodenie vyplývajúce z účasti na korupcii, pomáhajú podporovať dóveru v
obchodných vzťahoch a zlepšovať meno SIŽP.

Na dosiahnutie tohto ciel‘a je potrebné v rámci SIŽP vytvárať vhodné inštitucionálne,
právne u spoločenské podrnienky, v ktorých sa odmietajú akékoľvek prejavy korupčného
správania a korupčné konanie sa účinne postihuje. SIŽP preto uplatňuje zásadu nulovej
tolerancie korupcie. V súvislosti s touto zásadou sa nesmú zl‘ahčovat‘ alebo prehliadaf ani
prejavy korupčného správania a riziká, ktoré by mohli umožniť vznik korupcie alebo vytvoriť
priestor či príležitost‘ na jej spáchanie.

7) http://pubIieinIeresL.info/?g=puhIic-interest-poIitical-phiIosophy-and-study-ubIic-adrninistrntion
IS) http://publicintcresLinfo/?g=public-interest-poIitical-,hiIosophy-and-study-pubIic.administration
19) ht:/řpuhIkinwrestinü1ĺ?o=pubIie-interest-poIiÉical-phiIosophy-Qnd-g(udy-nubIic.aJminjgtmtion
20) Prctikcwpčná politiLa SR na roky 20 19-2023, čast‘ 5.1 Základné fakíotys iplnoni na reali:áciu protikorupčnej politik-v.
21) SWOT (z angl. Strengths, Veakncsses, Opportunities and Threats) — silné a slabé stránky, príležilosti a ohrozenia.
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Keďže korupcia, jej páchatelia a sprostredkovatelia, ako aj všetci, ktorí sa podieľajú
na vytváraní priestoru a príležitostí na korupciu, poškodzujú SIŽP, musí byt‘ zabezpečená
ochrana SIŽP.

Akékoľvek znižovanie transparentnosti rozhodovacích procesov SIŽP je neprijatel‘né.
Týka sa to nielen oblastí, v ktorých sa rozhoduje o použití prostriedkov z verejných zdrojov,
ale hlavne aj procesov schval‘ovania, povoľovania, udeľovania pokút a sankcii. V tejto
súvislosti je takisto potrebné odstrániť z rozhodovacích procesov všetky prvky, ktoré by mohli
vytvárať priestor pre korupčně správanie. Pri rozhodovaní na základe vlastnej úvahy nesmie
byt‘ spochybnená integrita ani dbveryhodnost‘ SIŽP. Rovnako je potrebné důrazne uplatňovat‘
vyvoditel‘nú zodpovednost‘ za vytváranie priestoru, príležitostí a podmienok pre korupciu.

4. Faktory s vplyvom na realizáciu Protikorupčnej politiky SIŽP

Táto čast‘ sa sústred‘uje na základné faktory, ktoré můžu pomůcť pri realizácii
protikorupčného programu alebo ohroziť jeho úspešnost‘. Faktory s vplyvom na jeho realizáciu
boli identifikované prostredníctvom SWOT analýzy so zretel‘om na prevenciu korupcie a boj
proti korupcii. Ako důkazný základ sa použili najmä výsledky posúdenia korupčných rizik,
ktoré boli identifikované na všetkých organizačných útvaroch SIŽP.

(1) Aktuálne faktory, ktoré majú priaznivý vplyv na realizáciu protikorupčného
programu

Uvedené faktory sú súčasťou už existujúceho základného rámca priaznivého
pre realizáciu protikorupčného programu SIZP, ktorý obsahuje využiteľný silný
aktivizačný protikorupčný potenciál na dosiahnutie ciel‘ov protikorupčného programu
sIžP

a) prejavená vóľa bojovat‘ proti korupcii a znižovať kompčné riziká,
b) podpora vedenia SIŽP pri vypracovaní a uplatňovaní protikorupčného

programu,
c) protikorupčný koordinátor, ktorý koordinuje protikorupčné aktivity,
d) uplatňovanie etického kódexu zamestnanca SIZP.

(2) Aktuálne faktory, ktoré majú ncpriaznivý vplyv ua realizáciu protikorupčného
programu

a) nízka důvera zamestnancov SIŽP v účitmosť uplatňovania protikorupčných
pravidiel v praxi;

b) nedostatočné vedomosti o efektívnych postupoch boja proti korupcii a
o protikompčnej prevencii zo strany zamestnancov SIZP;

c) obava zamestnancov SIZP oznamovať nekalé praktiky a s tým súvisiaca nízka
pravdepodobnosť odhalenia prípadného kompčného správania;

d) uplatňovanie protikorupčných pravidiel a morálnych zásad v organizácii
je často vnímané ako formálne.
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(3) Aktuálne faktory, ktoré sú príležitost‘ami podporujúcimi realizáeiu
protikorupčného programu SIZP

a) podmienky pre zavádzanie protikorupčných opatrení v podmienkach SIŽP

sú priaznivé,
b) zvyšujúci sa tlak verejnosti na riešcnie problémov spojených s korupciou,

Využilie týchto faktorov může prispief k minimalizácii a odstráneniu nepriaznivých
faktorov a k úspešnérnu uskutočňovaniu Protikorupčnej politiky SIZP.

(4) Aktuálne faktory z okolitého prostredia, ktoré ohrozujú realizáciu
protikorupčného programu SIZP

a) prevažujúci pesimistický postoj verejnosti k odstráneniu korupcie,
b) vysoká micra tolerancie drobnej kowpcie zo strany verejnosti,
c) nizka ochota verejnosti. vrátane podnikateľov, oznamovat‘ korupciu

na všetkých úrovniach verejného sektora z důvodu neistoty spósobenej obavou

z odvetných krokov,
d) neexistencia systému hÍbkovej analýzy dóveryhodnosti partnerov vecného

vzt‘ahu,
e) riziko neodhalenia účasti vzájomne prepojených spoločností vo verejnom

obstarávaní,
1) zdokonaľovanie korupčných schém ako reakcia na protikorupčné opatrenia,

g) chýbajúca nestrannosť či nezaujatosť pri výbere a medializácii podozreni
z korupčného konania.

h) absencia jasných pravidiel pre lobing, dary, efektivnosť systému kontroly
majetkových priznaní, ovplyvňovanie verejnej politiky a legislatívneho procesu,

i) zištné důvody pri podpore kultúry integrity vo verejnom sektore a naprieč celým
politickým spektrom.

Tieto faktory sú zároveň významnými korupčnými rizikami. Mohli by zabrániť
dosiahnutiu protikorupčných cieľov a úspešnému vykonávaniu Protikorupčnej politiky SIŽP.
Na ich zmiemenie a minimalizáciu je prefo potrebné sústredené a konštruktivne ůsi)ie za]ožené
na celospoločenskom pristupe a behavioráínych poznatkoch. Na tento účel by sa mali prijat‘
osobitné opatrenia, pričom je nevyhnutné posilňovať spoluprácu a súčinnosť nielen v rámci
celého verejného sektora, ale aj jeho spoluprácu s verejnosťou. Angažovanosť verejnosti
a jednotlivcov pň zmene vzorcov správania saje na zmiemenie a odstránenie ohrozenia
spůsobeného týmito faktormi důležitá.

5. Priority protikorupěného programu SIŽP

Protikorupčný program SIŽP je postavený na prioritách a cieľoch. ktoré vychádzajú
z priorit Protikorupčnej politiky SR.
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Priorita 1: Posilnit‘ postavenie SIŽP ako dóveryhodnej inštitúcie, ktorá svojou činnosťou
presadzuje a chráni verejný záujem prostredníctvom zmenšovania priestoru a príležitostí pre
korupciu.

Priorita 2: Zvyšovať efektivnost‘ protikorupčného riadenia SIŽP.

Priorita 3: Zvyšovaf povedomie zamestnancov SIŽP v oblasti protikorupčného správania.

6. Riadenie korupčných rizík

Riadenie korupčných rizík ako súčasť protikorupčného systému sa uskutočňuje
vo všetkých rezortoch v zmysle uznesenia vlády SR Č. 585/2019k Protikorupčnej politike SR.

Mechanizmus riadenia korupčných rizik bol v rámci SIŽP spustený 17.05.2019, kedy
bol všetkým zamestnancom rozoslaný v rámci pilotnej prevádzky elektronický dotazník
prostredníctvom využitia služby Google Formuláre.

Učelom dotaznika bob identifikovat‘ a vyhodnotiť, do akej miery je organizácia
vystavená kompcii a aké korupčně riziká by mohli ohroziť riadne fungovanie SIŽP. Na základe
získaných údajov sa prijímajú opatrenia na minimalizovanie a odstránenie zistených
korupčných rizik.

V prieskume respondenti najčastejšie identifikovali tieto korupčně riziká:

a) nie sújasne definované postupy protikorupčnej prevencie a boja proti korupcii,
b) nedodržiavanie postupov prevencie korupcie a boja proti korupcii nieje postihované,
c) prístup k riadeniu korupčných rizík nie je systematický,
d) zneužitie argumentu obchodného tajomstva na znepriehľadnenie informácií

o využívaní verejných zdrojov,

Návrhy na odstránenie najčastejšie identifikovaných korupčných rizík SIŽP sú súčasfou
navrhovaných konkrétnych protikorupčných opatrení.

7. Ciele a opatrenia

Ciď č. 1: Zmenšiť priestor na existenciu a vznik korupčných rizik

Ukazovateľ: Identifikované a odstránené nedostatky umožňujúce vznik a existenciu
korupčných rizík

Identifikácia nedostatkov v podmienkach SIŽP, ktoré umožňuj Ú alebo by mohli
umožnif vznik a prípadne existenciu korupčných rizik, musí byt‘ založená na faktoch (zásada
dókazného základu).

SIŽP zaviedla tento rok systém riadenia kompčných rizík. SIŽP bude pravidelne
vykonávaf posudzovanie a hodnotenie korupčných rizík. Pritom sa identifikujú tie korupčně
riziká, ktoré je možné predvídať vzhl‘adom na charakter SIŽP ako odborného kontrolného
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orgánu štátnej starostlivosti o životné prostredie, jeho veľkosť, štruktúru, rozhodovacie
právomoci, povahu, rozsah a zložitosť činnosti. Vzhľadom nato, že SIŽP vstupuje do vzt‘ahov

aj s externými subjektmi, pri riadení korupčných rizík sa zohľadňujú aj paflneri vecného

vzt‘ahu.

Učinnosť využivania elektronického nástroja je vhodné vyhodnotit‘ a na tento účel

by sa mali stanovit‘ kritěriá účinnosti. Tieto kritériá by mali obsahovať napríklad počet
skutočných respondentov zapojených do identifikácie korupčných rizik, ochotu zamestnancov
podieľať sa na zmenšovaní priestoru pre korupciu a pre vznik či exislenciu korupčných rizik,
počet a kvalitu opatreni navrhovaných respondentmi a vedúcimi pracovníkmi, zmenšené alebo
odstránené korupčné riziká a pod.

Treba však zdórazniť, že identjjikova;zé korupčně riziko neznamená, že už dochádza
ku korupci! alebo s ňou súvisiacej protispoločenskej činnosti. Toto riziko iba naznačuje,
že existuje priestor, príležitost‘ alebo vhodné podmienky na uskutočnenie korupcie.

Na uI‘ahčenie identiflkácie. analýzy a vyhodnocovania korupčných rizík je potrebné
vjpracovať jasnú a Fahko zrozumiteFnú metodiku. ktorá pomóže efektívne nadit‘ tieto riziká,
pričom sa zohľadní poradie ich dóležitosti.

Opatrenie Č. 1.1: Zlcpšovať systém riadenia korupčných rizik s využitím
ich elektronickej identiflkácie a hodnotcnia

Ukazovatele: . ‚ ‚ . . ‚ ‚ . ‚

vytvorit katalog tdentiflkovanych korupcnych rizik

Termín
vypracovania
intemého aktu do 3 I. decembra 2022

ňadenia

Vytvorenie katalógu

do 31. decembra 2023 a potom jeho priebežná aktualizácia

Vyhodnotenie . . . ‚ . .

účinnosti pravidelne v ramci aktualizacie Protikorupcneho programu

a efektívnosti:

Gestor: OK

Súčinnost‘: všetky organizačné zložky SIŽP
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Cid‘ č. 2: Účinne chránit‘ oznamovatel‘ov podozrení z korupcie, inej
protispoločcnskej činnosti a neetického správania

Ukazovateľ: SIŽP má zavedený systém ochrany oznamovateľov, ktorý im poskytuje
istotu, že nebudú proti nim použité odvetné opatrenia v dósledku
nahlásenia protispoločenskej činnosti.

Princípom ochrany oznamovateľov sú postupy a pravidlálintemé predpisy nastavené
tak, aby zaručovali podporu a ochranu osobám, ktoré v dobrej viere upozomia na vznik
korupčných rizik, možné korupčně alebo mé protispoločenské konanie či neetické správanie.
Súčast‘ou ochrany týchto osób je uplatňovanie systému pravidiel a postupov na nestranné
posúdenie správania voči zamestnancovi, ktoré nieje možné pokladat‘ za odvetný postih za to,
že nahlásil podozrenie z korupčného alebo mého protispoločenského konania či neetického
správania.

Dökazné bremeno je na osobe, ktorá navrhla alebo uplatňuje postih. Samotná existencia
právnych predpisov na postihovanie korupcie nestačí na to, aby sa miera korupcie znížila.

Opatrenie Č. 2.1: Zvyšovať povedomie zamestnancov o ochrane oznamovateľov
a postupoch oznamovania podozrení z korupcie, korupčného
správania a mého protispoločcnského konania

Ukazovatele: .. ‚a) zabezpeeit skolente zamestnancov
b) počet uskutočnených aktivít
c) zavedenie odkazu na tému prevencia korupcie v intranete (je v pláne

do konca roka 2022)

Termín do 31 .decembra 2022
vypracovania
plánu aktivit
Vyhodnotenie do 30. júna 2023 a potom pravidelne v rámci aktualizácie
účinnosti Protikorupčného programu (vrátane navrhiiutia prípadných opatrení)
a efektivnosti
realizácie:

Gestor: OK

Spolugestori: Všetky organizačně zložky SIŽP
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Ciel‘ č. 3: Presadzovať kultúru verejnej integrity a posilňovat‘ etické
povedonňe zamestnancov podniku

Ukazovateľ:

SIŽP pokladů za jednu zo základných podmíenok posilňovania svojej dóveryhodnosti
dósledné presadzovanie kultúry verejnej integrity nielen v rámci svojej organizácie, ale aj vo
vzťahu k partnerom vecného vzťahu a pri kornunikácii s verejnosťou.

Zamestnanci, vedúci či riadiaci zamestnanci majú konať v súlade so spoločnými
etickými hodnotami, zásadami a normami avo svojich pracovných čirmostiach a vykonávaní
svojich právomocí podporujú a uprednostňujú verejný záujem22) pred súkromnými záujmami.

Ponúkanie, či poskytovanie darov alebo pdjímanie darov, pohostení alebo mých
verejných úžitkov či výhod sa niekedy móže odóvodnene tret‘ou stranou (napr. verejnosťou
alebo médiami) vnímat‘ ako korupcia alebo ako korupčné správanie. K takémuto vnímaniu
móže dójst‘ aj vtedy, ked‘ ani darca ani prijímateľ nemali v úmysle získať alebo poskytnúť za
tento dar či pohostenie nejakú výhodu.

SIŽP bude identifikovať a vyhodnocovat‘ riziká vyplývajúce z možných alebo
exiswjúcich vnútomých alebo vonkajších konfliktov záujmov. Všetci zamestnanci sú povinní
oznámiť každý skutočný alebo potenciálny konflikt záujmov ako napriklad rodinné, flnančné
alebo mé prepojenie, ktoré móže alebo by mohlo zasiahnuť pdamo aíebo nepriamo do výkonu
ich pracovných povinnosti.

Opatrenie č. 3.1: Presadzovať kultúru verejnej integrity a skvalitňovať l‘udské
zdroje na všetkých organizačných úrovniaeh v oblasti

: protikorupčnýck opatrení

Ukazovatel‘: -. ‚ ... ‚ ‚ . ‚ ‚

a) zabezpecit realizacLu skoleni zameranych na ettcke spravanie,
konflikt záujmov a prevenciu korupcie pre zamestnancov SIZP

Termín: Do 31. decembra 2023
Vyhodnotenie do 30. júna 2024
účinnosti
a efektívnosti
realizácie:

Gestor: OK

Spolugestori: OÚ

) K výzuamu pojmu ..vcrejn záujem pozn časť Vymedzenie pojmov v tomto dokumente.
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8. Záverečné ustaHovenia

Informácie o tom, ako móžu zamestnanci a verejnosť nahlasovat‘ svoje podozrenia
z korupcie sú uvedené na webovom sídle SIŽP a v registratúre SIŽP.

Protikorupčný program SIŽP je otvorený dokument. OK v súčinnosti s príslušnými
organizačnýrni zložkami SIŽP navrhne zmeny a dopinenia jednotlivých opatrení, riešenie
problémov a spósoby eliminácie prekážok jeho reaLizáeie podFa potrieb SIŽP po vyhodnotení
za predchádzajúci kalendámy rok.

V zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 585/2018 je Protikowpčný program
SIŽP zverejnený na webovom sídle www.sizp.sk a na webovom sídle Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky.

Úlohy vyplývajúce z Protikorupčného programu SIŽP a jeho aktualizácia
vyhodnocuje každoročne do 30.júna za predchádzajúci kalendámy rok.

V Bratislave dňa 24.06.2022

Mgr. I . Ján Jenčo
genq lny riaditeľ
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