SLOVENSKÁ
IN ŠP E KC I A
ŽIVOTNÉHO
PROST RED I A

r. z. 55SO/102/2020-19392ĺ2020

PROTIKORUPČNÝ PROGRAM
Slovenskej inšpekcie životného prostredia

Bratislava
26. júna 2020

Obsah
I.

Úvod

2.

Deflnícia pojmov a skratiek

3

3.

Východiská programu

Ó

4.

Faktory s vplyvom na realizáciu Protikorupčnej politiky SR

7

5.

Priority protikorupčného programu SIŽP

9

6.

Riadenie korupčných rizík

9

7.

Cieleaopatrenia

10

8.

Záverečné ustanovenia

15

.3

2

1.

Úvod

Protikorupčný program Slovenskej inšpekcie životného prostredia (ďalej len
‚.protikonipčný program“ alebo ..protikorupčný program S1ŽP‘) bol vypracovaný v súlade s
uznesením vlády Slovenskej republiky č. 585/2018 z 12. decembra 2018, ktorn bola
schválená Pťoíikonipčnó politika SR na roLi‘ 2019—2023 (d‘alej ..Protikorupčná politika 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 súlade zo zásadami právneho štátu a etických
noriem. Protikorupčný program SIŽP nadvázuje aj na štandardy v zmysle normy ISO 37001.
Pri tvorbe tohto protikorupčného programu sa tiež vychádzaío Z vyhodnotenia
vyplnených dotazníkov zamestnancami SIŽP o korupčných rizikách v SIŽP ako aj
z poznatkov a návrhov zamestnancov, a zároveň z poznatkov a usmemení k návrhom
protikorupčného programu od Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.
Aktuálne znenie protikorupčného programu SIŽP sa nachádza na webovom sídle
organizácie https://www.sizp.skl.

Účelom tohto protikorupčného programuje zlepšiť protikorupčnú prevenciu, zmenšovať
priestor pre korupciu a odstraňovat‘ príčiny jej vzniku, pričom za dósledné uplatňovanie
a dodržiavanie protikorupčných zásad
a ostatných ustanovení tohto programu majú
zodpovednosť všetci zamestnanci SIŽP.
Cieľom tohto protikorupčného programuje poskytnút‘ zamestnancom SIŽP postup alebo
návod na predchádzanie korupcie zavedením funkčného systému riadenia korupčných rizik
a identifikáciu rizikových oblastí z hľadiska korupcie, čím dochádza k zmenšovaniu pňestoru
vzniku a eXistencie korupcie a k zlepšeniu prntikorupčnej prevencie.
2.

Definícia pojmov a

skratiek

Na účely realizácie protikorupčného programu sa použiva toto vymedzenie pojmov:
vlastnosť osoby, ktorá sa dósledne prejavuje v čestnom, poctivom,
Integrita
nestrannom a dóveryhodnom konaní v súlade so všeobecne uznávanými hodnotami, etickými
zásadami, normami a pravidlami. Miera integrity jednotlivca, orgánu verejnej moci i celého
systému inštitúcii sa hodnotí podFa vonkajšich prejavov a konania v súlade s deklarovanými
hodnotami a zásadami. V tomto zmysle je medzi integritou a tendenciou ku kowpcii
nepriamoúmerný vzťah. Treba zdórazniť. že pojem „integrita“ nie je totožný s pojmom
„bezúhonnosť“. ktorá sa podľa prís]ušných právnych predpisov SR preukazuje
výpisom/odpisom 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 korupcii.‘) Podobne aj Európska komisia (EK) v súvislosti
s Európskymi štrukturálnymi a investičnými fondami (EŠIF) používa všeobecné vymedzenie
pojmu korupcia, ktorú chápe ako zneuži/ie (verejného) pos/avenia na osobný prospech “.2)
Zdórazňuje, že korupčnými platbami či transakciami sa napomáha mnohým ďalším druhom
podvodov, ako sú napríklad falošné fakturácie, Fiktívne výdavky alebo neplnenie zmluvných
špeciflkácií.
-

„

Aj keď v čase vypracovávania tohto dokumentu samotný pojem korupcia nie je ako
termín v slovenských právnych predpisoch osobitne vymedzený, v zákone č. 300/2005 Z. z.
Trestný zákon v znení neskorších predpisov (d‘alej len „Trestný zákon“ ) sa v * 328 až 336b
uvádzajú druhy konania súvisiaceho s korupciou či úplatkárstvom. Termín korupcia mápreto
v tomto dokumente 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 sprenevew verejných
zdrojov. Zneužitie právomoci verejného činiteľa v zmysle * 326 Trestného zákona je 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 charakter a vyrnedzuje sa ako
ponúkanie, sľnbovanie, clávanie, prijímanie cdebo požat/oranic ncoprávnenej výhody
akejkoľvek hodno/y (k/orá by mohla byť finančná alebo nefincznčná), priamo a/cha nepriamo
o bez ohl‘odu na miesto (miesla,), v rozpore s platnými prd vnymi prcdpismi, a/co aj úplato/c
olebo odmenapre osobit, ktorá koná alebo sa zdráha konai‘i‘ súvislos/i s výkonnos/‘oztplncnia
povinností tejío osoby“.

Korupčně riziko7)
v užšorn zmysle sa pod týmto pojmom rozumie eXistencia
príležitosti, pravdepodobnosti alebo možnosti vzniku korupcie a nákladov spojených s touto
korupciou. Zahřňa aj príčiny alebo podmienky, ktoré ul‘ahčujú vznik situácie priaznivej pre
podplácanie, korupciu, korupčně správanie8) alebo konanie priaznivej pre korupčně správanie
alebo konanie.
-

‘)Články
Dohovoru
Organizúcie
Spojených
národov
(434/2006 Z. z.);
15
až 19
proti
korupcii
(lit t ps:Yw w W. un ock.orLkloc U Ulen ts! real i es/U N C ACt P u [il ieat on s/Con vent i on/( ) 8—5(1026 E. pd 1)
2)
Dokument EK Posúdcnie rizika podvodu ci úČ(IIHé U prtnICPUIIé opatrťnia proti podvodoni, Európske štrukturálne
o investičně Fondy usmernenia pre členské štáty a orgůny zapojené do programu, 16.06.2014, Európska komisia, EGESIF
14—0021 —00. (hlLpshec.europaeu/sfe/sites/sľe20 I 4ĺliIes/sfc.flIes/izuidanee lraud risk assessment sk.pdf)
3)
Pozn glosár TSI https://www.lr[insparency.orĺiIosary/term/eXwrtion.
3)
Pozn * 266 Trestného zákona.
5) Pozn
* 241 Trestného zákona.
v tomto kontexte je vhodné posúdiť půsohnosf špeeializovanýeh orgánov. najmU však Specializovaného trestného súdu.
7)
Medzi pojmami ‚.korupčné niziko a „riziko kowpcie je rozdiel. „Riziko kowpcie“ znamená riziko, ktoné vyplýva
z kowpeie, resp. podpláeania.
8)
Vráhne postoja. reči. pohybov. gest. signálov a d‘alšich prejavov. o ktorých je možné odúvodnene predpokladať. že osoba
dáva najavo svoj úmysel byť účastníkom korupčného vztahu.
—

(1)
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Odvetné opatrenie
ktorákoľvek z týchto činnosti uskutočňovaných proti
oznamovateľovi za to. že oznámil podozrenie z korupčného alebo mého protispoločenského
konania či neetického správania: discip)inárny postih. vyhrážanie, diskriminácia. šikanovanie,
verejné alebo neverejné ponižovanie. stalking (prenas]edovanie)9), bossing‘°), mobbingM),
nátlak, vydieranie, neprimerané zvýšenie pracovnej záťaže.
-

Partner vecného vzťahu (obchodný partner) extemá strana, s ktorou organizácia‘2)
má vecný vzťah‘3) alebo plánuje zriadiť nejakú formu vecného vzťahu.
-

Protikorupčná prevencia („predchádzanie kowpcii“, „prevencia korupcie“)
systematické postupy na a) odhafovanie a odstraňovanie príčin, priležitostí a podmienok
priaznivých pre vznik a eXistenciu kowpcie; 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 protikorupěného manažérsha znamená súbor vzájomne prepojenýcb alebo
vzájomne sa ovplyvňujúcich pn‘kov organizácie na vytvorenie protikorupčných politik, ciel‘ov
a procesov na dosahovanie protikorupčných cieľov.‘4)
Vcrejná integrita
chápe sa ako dósledný súlad konania so spoločnými etickými
hodnotami, zásadami a normami s cieľom podporovať a uprednostňovať verejný záujem pred
súkromnými záujmami vo verejnom sektore)5) V kontexte činnosti orgánov verejnej moci sa
zároveň chápe ako čestnost‘, poctivosť, nezaujatost‘, nestrannost‘. rešpektovanie dóstojnosti,
slušnosf. korektnost‘, transparentnosť a dóveryhodnosť pri vykonávani úradných povinností a
zverených právomoci. Je nesporné, že medzi verejnou integritou a korupciou je
nepriamoúmerný vzt‘ah.
-

Verejný záujcm‘6) sa chápe ako záujem trvalo a udržateľne zlepšovať v súlade so
zásadami právneho štátu a všeobecne uznávanými zásadami etiky a morálky kvalitu života,

‘) Napriklad. ked‘ Sa O oznámeni protispoločenskej činnosti začne byť činnosf. plneníe pracovných povinností. dochádzka
a pod. zamestnanca-oznamovateľa neprimerane kontrolovaná a nad takú micru ktorá je ináč bežná pri kontrole mých
zamcstnancov.
0) Napr.
odlišné odmeňovanie v neprospech oznarnovatcFa. zvýšené požiadavky na jeho výkony v práci. privlastňovanie
si výsledkov jeho práce nadriadeným. vyvijanie časového tlaku na oznamovateľa, zadávanie práce a úloh. ktorých cieForn
je ponížit oznamovatel‘a.
ti)
Sikanóznc Správanie vučí oznamovateUovi a pudnccovanie do takého správania, napr. verbálne útoky, izolovanie
oznamavateUa ud skupiny ostatných praconikgv v organi1dčnom útvare. ohoáran(e. psychick nátlak. kamunikácia
onamovateUom sarkastickm iúnom apod.
12)
Podľa Iso 37001 je to osoba alebo skupina ľudi. ktorá na dosahovanie svojich cieľov mů vlastné funkcie
si) zudpovednosCami. prá‘omocami a vzťahmi.
3) Vecný
v/ťal] sapodla ISO 37001 chápe v širšom zmyslc tak. žepredstavuječinnosu. ktoré sú relevantné na účelvexistencie
organizkie.
4)
V nonne STN ISO 37001:2019-02 (Oj 0106) sa použiva termín ..systém manažérstva proti kowpcii‘. Na účely tohto
protikorupčného programu sa namiesto ncho ako synonymum použiva priezračnejši termín systém protikurupčného
manažérstva. V hovorovcj rečije akceptovaleľn aj výraz ..protikorupčné riadenir.
IS) Odporůčanic
Rady OECD o verejnej integritu, OECD 26.1.2017. http:hwww.occd.nrn/ww/ethics/reuomrncndation.puNic_
inteerily; littps://www.bojpi-otiknrupcii.tzov.skJdaia!IiIe/7O24 recoininendaiionvk—weh.PDF
6) v zákone
Č. 357/2004 Z. z. je v * 2 ods. 2 pojem verejný záujem na účely iohto zákona vymedzený ako ‚.záujenz. ktwý
prbiůša nzajetkon paSpech cz/ebo iný prospech všerk*z občanoni a/cha vdéštne občwzov‘. v zákone Č. 552/2003 Z. z.
2 ods. 2 verejný záujem chápe ako ‚.zált/c:n, kton prináša izzajetkon prospech a/cha inÝ prospech všetkým občanonz
Sa v
a/cha vdéšine ohčanov. U :rnnestnancov :cznestnávateIcz, kto‘ými sú právnické osobi‘ podia f / ods. 2 písni. c,), vÝkon práce
j fljJj()nj záitjme/e cý pinen/e povinnosti zamestnancov
:áujnze t chto právnických osob pod/cz Obchodného zákonní/w
‘
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životných podmienok a blahobytu všetkých občanov alebo väčšiny občanov. Verejný záujem
ako predrnet sústredeného úsilia sa však nechápe ako svojvůľa na úkor ostatných osób‘7, ale
ako oprávnený nárok‘8, pri ktorom sa nezhorší situácia ostatných osób, a dodržia sa jasné
a určité kritériá demokracie‘9 a právneho štátu.
Vyvoditel‘ná zodpovcdnost‘2°
znamená povinnosť osoby zodpovedať sa za
preukázateľné následky svojho konania a svojej činnosti, ktoré majú nepriaznivý vplyv na boj
proti korupcii a prevenciu korupcie.
-

Zvyšovanie povedomia o korupcii sa chápe ako interaktívny komunikačný proces
zlepšovania schopnosti vnímať a pochopit‘ súvislosti korupcie,jej prejavy, spósoby a následky,
ako aj rozvijania spósobilostí, zručnoslí, motivácie a postojov potrebných na akíivizáciu
protikorupčného správania.
POUŽITÉ SKRATKY
EK
EŠI F
EU
OR
OK
OECD
OU
RPŠS
SR

Európska komisia
Európske štwkturálne a investičné fondy
Európska únia
generálny riaditeľ
oddelenie kontroly
Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
osobný úrad
Rada pre štátnu službu
Slovenská republika

3. Východiská programu
Protikorupčný program zohradňuje základné fakton21) uvedené v Protikorupčnej
politike SR. ktoré můžu posilniť alebo ohrozif úspešnosť jeho realizácie. Tieto faktory
zodpovedajú identif,kácii podľa analýzy SWOT22). Protikorupčná politika SR je súčasťou
celkovej politiky dodržiavania predpisov a pravidiel. Protikorupčná politika SR a systém
protikorupčného manažérstva pomáhajú organizácii vyhnúť sa korupcii alebo zmierňovať
náklady, riziká a poškodenie vyplývajúce z účasti na korupcii, pomáhajú podporovat‘ dóveru v
obchodných vzťahoch a zlepšovat‘ meno SIŽP.
Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné v rámci SIŽP vytvárať vhodné hzštitncio,:álne,
právne ti spoločenská podmienky, v ktorých sa odmietajú akékofvek prejavy korupčného
17)

IS) http://puhlicintcre,otiníVk pubIic—intcrcst—puiitial—philosophy—and—study—puhlic—administratinn
IS) hup: I/pu hl i c 1 (crcst.I n
pu bIj c—interest— io i Lea —phil osnph v—and—study—pub lic— adrn i ni strMi on

20 V právnom poriadku SR Sa použivajú napr. pojmy subjektívna zodpovednosť, objektívna zodpovednosť,
trestnoprávna zodpovednosť. Pojem „vyvoditelná zodpovednosť ako ekvivalent
21)
l‘rotikorupčná p lidka SR na raky 2019-2023. časť 5.1 Zák/ac/néjhktorys vp/swani na rca//:ůciu protikorupčnej po/luky.
22) SWOT
(zungl. Strengths. Wcaknesses, Opportunities and Threats) silné ti slabé stránky. priležitosti ti ohrozcnia.
—

Ó

správania a korupčně konanie sa účinne postihuje. SIŽP preto uplatňuje zásadu nu[ovej
tolerancie korupcie. V súvislosti s touto zásadou sa nesmú zľahčovaf alebo prehliadať ani
prejavy korupčného správania a riziká, ktoré by mohli umožniť vznik korupcie alebo vytvoriť
priestor či príležitosť na jej spáchanie.
Keďže korupcia, jej páchatelia a sprostredkovatelia, ako aj všetci. ktorí sa podieľajú
na vytváraní priestoru a príležitostí na korupciu. poškodzujú SIŽP, musí byť zabezpečená
ochrana SIŽP.
Akékoľvek znižovanie transparentnosti rozhodovacích procesov SIŽP je neprijatefné.
Týka sa to nielen oblasti, v ktorých sa rozhoduje o použití prostriedkov z verejných zdrojov,
ale hlavne aj procesov schvaľovania, povoľovania. udeľovania pokút a sankcií. V tejto
sůvislosti je takisto potrebné odstrániť z rozhodovacích procesov všetky prvky, ktoré by mohli
vytvárať priestor pre korupčně správanie. Pri rozhodovaní na základe vlastnej úvahy nesmie
byť spochybnená integrita ani dóveryhodnosť SIŽP. Rovnako je potrebné dórazne uplatňovať
vyvodite]‘nú zodpovednosť za vytváranie priestoru. priležitosti a podmienok pre korupciu.

4. Faktory s vplyvom na realizáciu Protikorupčnej politiky SIŽP
Táto čast‘ sa sústred‘uje na základné faktory. ktoré móžu pomóct‘ pri realizácii
protikorupčného programu alebo ohrozit‘jeho úspešnosť. Faktory s vplyvom na jeho realizáciu
boli identifikované prostredníctvom SWOT analýzy so zreteľom na prevenciu korupcie a boj
proti korupcii. Ako dókazný základ sa použili najmä výsledky posúdenia korupčných rizík,
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 využitefný silný
aktivizačný protikorupčnÝ potenciál na dosiahnutie cieľov protikorupčného programu
SIZP
a)
b)
c)
d)

prejavená vóľa bojovať proti korupcii a znižovať korupčně riziká,
podpora vedenia SIZP pri vypracovanía zavedení protikorupčného programu
prijatie protikowpčných pravidiel v SIZP
zavedenie etického kódexu SIZP.

(2) Aktuálne faktory, ktové majú nepriaznivý vplyv na reaHzáciu protikorupčného
programu

a) nizka dóvera zarnestnancov SIŽP v účinnost‘ uplatňovania protikorupčných
pravidiel v praxi;
b) nedostatočné vedomosti o efektivnych postupoch boja proti korupcii a
o protikorupčnej prevencii zo strany zamestnancov SIZP;
c) obava zamestnancov SIZP oznamovat‘ nekalé praktiky a s tým súvisiaca nízka
pravdepodobnost‘ odhalenia prípadného korupčného správania;
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d) up!atňovanie protikorupčných pravidle! a morálnych zásad v organizácii
je často vnímané ako formálne.
Tieto faktory sú súčasťou aktuálneho stavu, ktorý je nepriaznivý pre realizáciu
Protikorupčnej politiky SIZP. Na zmenu tohto stavu je potrebné prijaf zodpovedajúce
opatrenia.
(3) Aktuálne faktory,

príkžitosťami
ktoré
sú
protikorupčného programu SIZP

podporujúcimi

realizáciu

a) podmienky pre zavádzanie protikorupčných opatrení v podmienkach SIŽP
sú pňaznivé,
b) zvyšujúci sa tlak verejnosti na riešenie prob!émov spojených s korupciou,
c) zavádzanie IT technológií do riadenia korupčných rizík a na oznamovanie
korupcie a inej protispo!očenskej činnosti,
Využitie týchto faktorov rnóže prispieť k minima!izácii a odstráneniu nepriaznivých
faktorov a k úspešnému uskutočňovaniu Protikorupčnej politiky SIZP ako aj
Protikorupčnej politiky SR.

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

ktoré

ohrozujú

rea!izáciu

a) prevažujúci pesimistický postoj verejnosti k odstráneniu korupcie,
b) vysoká miera tolerancie drobnej korupcie zo strany verejnosti,
c) nízka ochota verejnosti, vrátane podnikateFov, oznamovať korupciu
na všetkých úrovniach vcrejného sektora z dóvodu neistoty spósobenej obavou
z odvetných krokov,
d) neexistencia systému hlbkovej ana!ýzy důveryhodnosti partnerov vecného
vzfahu,
e) riziko neodha!enia účasti vzájomne prepojených spoločností vo verejnom
obstarávaní,
1) zdokonaľovanie korupčných schém ako reakcia na protikorupčné opatrenia,
g) chýbajúca nestrannost‘ či nezaujatosť pri výbere a medializácii podozreni
z korupčného konania,
h) absencia jasných pravidiel pre !obing, dary, efektívnosť systému kontro!y
majetkových priznaní, ovplyvňovanie verejnej politiky a legislatívneho procesu,
i) zištné dóvody pri podpore kultúry integrity vo verejnom sektore a naprieč ce!ýrn
politickým spektrom.
Tieto faktory sú zároveň významnými korupčnými rizikami. Mohli by zabrániť
dosiahnutiu protikorupčných cieľov a úspešnému vykonávaniu Protikorupčnej po!itiky SIŽP.
Na ich zmiernenie a minimalizáciu je preto potrebné sústredené a konštruktívne úsilie
založené na celospo!očenskom prístupe a behaviorá!nych poznatkoch. Na tento úče! by sa
ma!i prijať osobitné opatrenia, pričomje nevyhnutné posilňovať spoluprácu a súčinnosť
nielen v rámci celého verejného sektora, ale aj jeho spoluprácu s verejnost‘ou. Angažovanosf
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verejnosti ajednotlivcov pd zmene vzorcov správania saje na zmiemenie a odstránenie
ohrozenia spósobeného týmito faktormi dóležitá.

5. Priority protikorupčuého programu SIŽP
Protikorupčný program SIŽP je postavený na prioritách a cieľoch, ktoré vychádzajú
z priorít Protikorupčnej politiky SR.
Priorita 1: Posilniť postavenie SIŽP ako dbveryhodnej inštitúcie. ktorá svojou činnost‘ou
presadzuje a chráni verejný záujem prostredníctvorn zmenšovania priestoru a príležitostí pre
korupciu.
Priorita 2: Zvyšovať efektivnost‘ protikorupčného riadenia SIŽP.
Priorita 3: Zvyšovať povedomie zamestnancov SIŽP v oblasti protikorupčného správania.

6. Riadenie korupčných rizík
Riadenie korupčnch rizik ako súčast‘ protikorupčného systému sa uskutočňuje
vo všetkých rezonoch v zmysle uznesenia vlády SR Č. 585/2019k Protikorupčnej politike SR.
Mechanizmus riadenia korupčných rizík bol v rámci SIŽP spustený 17.05.20 19, kedy
bol všetkým zarnestnancom rozoslaný v rámci pilotnej prevádzky elektronický dotazník
prostredníctvom využitia služby Google Formuláre.
Účelom dotazníka bob identiflkovať a vyhodnotiť, do akej miery je organizácia
vystavená korupcii a aké korupčně riziká by mohli ohrozit‘ riadne fungovanie SIŽP. Na základe
získaných údajov sa prijímajú opatrenia na minimalizovanie a odstránenie zistených
korupčných rizik.
V pilotnom prieskume respondenti najčastejšie identifikovali tieto korupčně riziká:
a)
b)
c)
d)

nie sú jasne definované postupy protikorupčnej prevencie a boja proti korupcii,
nedodržiavanie postupov prevencie korupcie a boja proti korupcii nie je postihované,
prístup k riadeniu kowpčných rizík nieje systematický,
zneužitie argumentu obchodného tajomstva na znepriehľadnenie informácii
o využívaní verejných zdrojov,

Návrhy na odstránenie najČastejšie identifikovaných korupčných rizik SIŽP sú súčasťou
navrhovaných konkrétnych protikorupčných opatrení. Riešenia uvedených rizik sů takisto
súčasťou štandardov podFa normy ISO 3700 1:2016 a odporúčaní Rady OECD o verejnej
integrite.
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7.

Ciele a opatrenia

Cid‘ č. 1:

Zmenšiť priestor na cXistcnciu a vznik korupčných rizík

Ukazovateľ:

Identiflkované a odstránené nedostatky umožňujúce vznik a existenciu
korupčných rizík

Identifikácia nedostatkov v podmienkach SIŽP, ktoré umožňujú alebo by mohli
umožniť vznik a prípadne existenciu korupčných rizík, musí byť založená na faktoch (zásada
dókazného základu).

SIŽP zavedie systém riadenia korupčných rizik, ktorého súčast‘ou bude aj elektronický
nástroj, ktorý poskytne dadiacirn pracovníkom dókazný základ v podobe informácií o
korupčných rizikách v SIŽP a prípadne naznačí aj možné zodpovedajúce opatrenia.
Na tento účel sa bude pravidelne vykonávať posudzovanie a hodnotenie korupčných
rizik. Pritorn sa identifikujú tie korupčné riziká, ktoré je možné predvídať vzhl‘adom na
charakter SIŽP ako odborného kontrolného orgánu štátnej starostlivosti o životné prostredie,
jeho vel‘kosť, štruktúru, rozhodovacie právomoci, povahu, rozsah a zložitost‘ činností.
Vzhl‘adom na to, že SIŽP vstupuje do vzťahov aj s eXternýrni subjektmi, pd riadení
korupčných rizik sa zohľadňujú aj partneri vecného vzťahu.
Účinnosť využívania elektronického nástroja je vhodné vyhodnotiť a na tento účel
by sa mali stanovit‘ kritéria účinnosti. Tieto kritériá by mali obsahovat‘ napríklad počet
skutočných respondentov zapojených do identiflkácie korupčných rizik, ochota zamestnancov
podieľať sana zmenšovaní priestoru pre korupciu a vznik či existenciu korupčných rizik, počet
a kvalita opatrení navrhovaných respondentmi a vedúcimi pracovníkmi, zmenšené alebo
odstránené korupčné riziká a pod.
Treba však zdórazniť, že kleníjjiko rané korupčné riziko neznanwná, že už doch ádza
ku korupcU alebo s ňou súvisiacej protispoločenskej činnosti. Toto riziko iba naznačuje,
že existuje priestor, príležitosť alebo vhodné podmienky na uskutočnenie korupcie.

Na ul‘ahčenie identifikácie, analýzy a vyhodnocovania korupčných rizík je potrebné
vypracovat‘jasnú a rahko zrozumitel‘nú metodiku, ktorá pomóže efektívne nadit‘ tieto niziká,
pničom sa zohľadní poradie ich důležitosti.

Opatrenic č. 1.1:

Zlepšovať

systém

riadcnia

korupčných

rizík

s využitím

jdi elektroniekej identifikácie a hodnotenia
Ukazovatele:

.

.

‚

.

a) vypracovane prakticke pravidla pre vzt ahy s partnenw vecneho
vzťahu
b) vyhlásenie zamestnancov SIZP o dodržiavaní protikorupčnej
politiky
c) vytvorená rnožnosť zaviest‘ protikorupčnú doložku s padnermi
vecného vzťahu
‘
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‘

‘

Termín:

a) b), c).

do 31. decembra 2020

Vyhodnotenie
účinnosti
a efektivnosti:
Gestor:

OK

Spolugestori:

Vedúci zamestnanci jednotlivých organizačných útvarov

Opatrenie Č. 1.2:

Skvalitňovanie I‘udských zdrojov na všetkých organizačných
úrovniach v oblasti protikorupčnýcb opatrení

Ukazovatele:

Do 30.júna 2021

zabezpečenie realizácie školeni zameraných na etické správanie,
konflikt záujmov a prevenciu kowpcie pre zamestnancov SIZP

Termin:

do 3 I. decembra 2020

Vyhodnotenie
účinnosti
a efektívnosti:

do 30. júna 2021

Gestor:

OK

Spolugestoň:

OÚ

Opatrenie č. 1.3:
Ukazovatele:

Zkpšovať systém riadcnia korupčných
ieh elektronickej identifikácie a hodnotenia
.

.

.

.

rizik

‘

s využitím

a) vypracovany interny akt nadenia o nadem korupcnych rizik
b) vytvorený katalóg identifikovaných korupčných rizik
c) vypracované kritériá účinnosti využívania elektronického
nástroja
.

.

‘

.

‘

Termín
interného aktu
dadenia

do 31. decernbra

Vytvorenie katalógu
identifikovaných
korupčných rizik:

do 31. decembra 2020 a potom jeho priebežna aktualizacia

Vyhodnotenie
účinnosti
a efektivnosti:

do 30. juna 2021 a potom pravidetne v ranci aktuatizacie
Protikorupčného programu (vrátane navrhnutia prípadnýeh opatrení)

Gestor:

OK

Súčinnosť:

všetky organizačné útvary SIŽP

.

..

.

.

.

.

.

‚

.

‚
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V rámci systému riadenia korupčných rizik bude SIŽP vyhodnocovat‘ vhodnost‘
a efektívnost‘ eXistujúcich riadiacich činností s cieľom zmierniť a prípadne eliminovat‘
korupčné riziká či odstrániť priestor priaznivý pre korupciu. Po posúdení korupčných rizik
sa určí druh a úroveň protikorupčných riadiacich činností, ktoré sa uplatnia na zodpovedajúcu
kategóriu korupčného rizika. Pritom sa posúdi, či eXistujúce riadiace činnosti sú dostatočne
účinné. V prípade potreby budú primerane upravené. Pri uplatňovaní protikorupčných
pravidiel sa budú zapájať všetky organizačné útvary a všetci zamestnanci. VzhFadom nato, že
SIŽP vstupuje aj do zmluvných vzfahov s partnermi vecného vzt‘ahu, je potrebné mat‘
k dispozícii pravidlá pre vzt‘ahy s nimi. Rovnako by mala byť rnožnosť včleniť do zmlúv
s externými partnermi aj ustanovenie obsahujúce protikorupčnú doložku.

Cid‘ č. 2:

Účinne chrániť oznamovatel‘ov podozrení z korupcie,
protispoločenskej činnosti a neetického správania

Ukazovatel‘:

SIŽP má zavedený systém ochrany oznamovatel‘ov, ktorý im poskytuje
istotu, že nebudú proti nim použité odvetné opatrenia v dósledku
nahlásenia protispoločenskej činnosti

inej

Princíporn ochrany oznamovateFov sú postupy a pravidlWintemé predpisy nastavené
tak, aby zaručovali podporu a ochranu osobám, ktoré v dobrej viere upozomia na vznik
korupčných rizík. možné korupčné alebo mé protispoločenské konanie či neetické správanie.
Súčasťou ochrany týchto osůb je uplatňovanie systému pravidiel a postupov na nestranné
posúdenie správania voči zamestnancovi, ktoré je možné pokladať za odvetný postih za to.
že nahlásil podozrcnie z korupčného alebo mého protispoločenského konania či neetického
správania.
Dókazné bremenoje na osobe. ktorá navrhla alebo uplatňuje postih. Samotná existencia
právnych predpisov na postihovanie korupcie nestačí nato, aby sa micra korupcie znižila.
Opatrenie č. 2.1:

Vypracovat‘ a uplatňovať pravidlá na zabránenie odvetncj činnosti
a diskriminácie voči oznamovateľom podozrení z korupcie,
korupčného správania fl inej protispoločenskej činnosti či
neetického konania

Ukazovatele:

vypracované pravidlá a postupy na intemé a extemé oznamovanie
podozrení z korupcie, korupčného a neetického konania a inej
pro(ispoločenskej činnosti a zverejnené v registratúre SIZP
b) prieskumom podložené zmenšenie obáv zamestnancov SIZP
z odvetných opatreni v dósledku nahlásenia podozrcnia z korupcie,
korupčného správania a inej protispoločenskej činnosti či
neetického konania

Termín
vypracovania
predpisu:

do 31. decembra 2020

a)
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Vyhodnotenie
účinnosti
a efektivnosti:

do 30. júna 2021 a potom pravidelne v rámci aktualizácie
protikorupčného programu (vrátane navrhnutia prípadných opatreni)

Gestor:

OK

Spolugestori:

Všetky organizačné útvary SIŽP

Opatrenie Č. 2.2:

Vypracovať a realizovať program zvyšovania povedomia
zamestnancov o ochrane oznamovatel‘ov a postupoch oznamovania
podozrení
korupcie,
korupčného
z
správania
a mého
protispoločenského konania

.

Ukazovatele:

a) vypracovaný plán aktivit na zvyšovanie povedomia o ochrane
oznamovateľov
b) počet uskutočnených aktivít a počet účastnikov
c) zamestnanci poznajú postupy nahlasovania nekalého konania
d) zamestnanci sú schopní požiadať o ochranu v prípade nahlásenia
podozreni z nekalého konania

Termín
vypracovania
plánu aktivit
Vyhodnotenie
účinnosti
a efektivnosti
realizácie:

do 31.decembra 2020

Gestor:

OK

Spolugestori:

Oú

do 30. júna 2021 a potom pravidelne v rámci aktualizácie
Protikorupčného programu (vrátane navrhnutia pripadných opatrení)

Cid‘ č. 3:

Presadzovať kultúru verejnej integrity

Ukazovatel‘:

Súlad konania zamestnancov SIŽP so spoločnými etickými hodnotami,
zásadami a normami

SIŽP pokladá za jednu zo základných podmienok posilňovania svojej dóveryhodnosti
dósledné presadzovanie kultúry verejnej integrity nielen v rámci svojej organizácie, ale aj vo
vzt‘ahu k partnerom vecného vzt‘ahu a pd komunikácii s verejnosťou.
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Zamestnanci, vedúci či riadiaci zamestnanci majú konať v súlade so spoločnými
etickými hodnotami, zásadami a normami avo svojich pracovných činnostiach a vykonávaní
svojich právomocí podporujú a uprednostňujú verejný záujem23) pred súkrornnými záujmami.
Vzhľadom nato, že medzi integritou a korupciou či vznikom a eXistenciou korupčných
rizík je nepriarno úmerný vzt‘ah, je vhodné včleníť odporúčunie Rady OECD24) o verejnej
integrita, ktorýje právnym nástrojom OECD, do systému riadenia v S[ŽP.
V súlade s týmto odporúčaním by sa v činnosti SIŽP mali zohFadňovať nielen
súvislosÉi, v korých tento úrad pósobí, ale aj riziká, ktoré kultúru integrity ohrozujú a integrita
personálu prejavujúca sa v jeho správani.
Opatrcnie Č. 3.1:
Ukazovateľ:

Zapracovat‘ odporúčania Rady OECD
do príslušných intcrnýeh aktov riadenia

o vcrejnej

integrite

..

a) vypracovane inteme akty nadema vratane postupov na mh
uplatňovanie
b) vypracovaný etický kódex zarnestnancov SIZP
c) vypracovaný program aktivizačných vzdelávacích aktivit na tému
etiky a verejnej integrity so zretefom na posilňovanie
protikorupčného správania a prevencie korupcie

Termín:
Vyhodnotenie
účinnosti
a efektívnosti
realizácie:

Do 31. decembra 2020
do 30. júna 2021 a potom pravidelne v rámci aktualizácie programu
(vrátane navrhnutia pripadných opatrení)

Gestor:

OK

Spolugestori:

OÚ

CIEĽ Č. 4

Zvyšovaním povedomia o korupcii aktivizovať protikorupčně
správanic a konanie zamestnaneov

Ukazovateľ:

Zamestnanci sa iniciatívne zapájajú do prevencie korupcie vrátane
identifikácie korupčných rizik a navrhujú opatrenia na ich
minimalizáciu a prípadnc odstránenie

Doterajšie školenia a metódy zvyšovania povedomia o korupcii sa väčšinou
sústred‘ovali na jednoduché prezentácie alebo prednášky o korupcii. Nezisťoval sa dosah

23)
24)

K významu pojmu ..vercjnÝ záujcnf pozn časť Vymedzcnie pojmov v tomto dokumente.
Odporúčank‘ Roch‘ OECD o i‘enjiicý inlcgrüc, OECD 26.1 .2017. http:!!www.need.onovIeihics/reeommendadon—puhI je—

inteizrity; https:ĺ/www.bojprotikorupeii.tov.sk!daIa!IiIe/7024 reeoinmendationwk—web.PDF
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týchto aktivít a neboli stanovené ani merateUné ukazovatele, ktoré by poskytli inťormáciu
o tom. či došlo k nejakej zmene v neprospech korupcie alebo vzniku korupčných rizik.
Zúženie vyhodnocovania protikorupčných vzdelávacích aktivit opierajůcich
sa o formalistický prístup a bez toho, aby sa zistila účinnosf danej aktivity, však možno
pokladať za korupčné riziko. Důraz teda treba klásť na skutočné. praktické uplatňovanie
a vyhodnocovanie účinnosti protikorupčného úsilia a zabránenie nedostatkom v aplikačnej
praXi, napríklad pri uplatňovaní zákonov a predpisov. Pri hodnotení vzdelávacich aktivit
na posilnenie prevencie korupcie je nevyhnutné klásť důraz na reálne prejavy protikorupčného
správania a konania zamestnancov vrátane vedúcich zamestnancov.

Opatrenie č. 4.1:

Ukazovateľ:

Zaviesť systém protikorupčného vzdelávania a vyhodnocovať
účinnosť vzdelávacích aktivit zameraných na aktivizáciu
protikorupčného správania
a) zvýšená iniciativa zamestnancov pri identifikácii pdestoru
a príležitostí umožňujúcich vznik a existenciu korupčných rizík
b) počet návrhov na zmenšenie a prípadne odstránenie korupčných
rizik
c) ňešenie etických duem v rámci vzdelávacích aktivit
d) novo pňjatí zamestnanci sa zúčastnia úvodných vzdelávacích aktivít
o prevencii korupcie, etike a integdte

Termín zavedenia do 31.decembra 2020
systému:
Vyhodnotenie
do 30. júna 2021 a potom pravidelne v rámci aktualizácie
protikorupčného programu (vrátane navrhnutia prípadných opatrení)
účinnosti
a efektívnosti
realizácie:
Gestor:

OK

Spolugestori:

GR, OÚ

Vzdelávacie aktivity zahtňajú jednak úvodné protikorupčně vzdelávanie pre novo
prijatých zamestnancov a ostatných členov personáLu ajednak priebežné protikorupčně
vzdelávanie pre všetkých zamestnancov SIŽP.

8. Záverečné ustanovenia
lnfonTlácie o tom, ako můžu zamestnanci a verejnosť nahlasovať podniku svoje
podozrenia z korupcie sú uvedené na webovorn sídle SIŽP a v registratúre SIŽP.
Protikorupčný program SIŽP je otvorený dokument. OK v súčinnosti s príslušnými
organizačnými útvarmi SIŽP navrhne zmeny a doplnenia jednotlivých opatrení, riešenie
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probLémov a spósoby eliminácie prekážok jeho reaíizácie podľa potrieb SIŽP po vyhodnotení
za predchádzajúci kalendámy rok.

V zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 585/2018 je Protikorupčný program
SIŽP zverejnený na webovorn sídle www.sizp.sk ana webovom sídle Ministersixa životného
prostredia Slovenskej republiky.
Úlohy vyplývajúce z Protikorupčného programu SIŽP a jeho aktualizácia
vyhodnocuje každoročne do 30. júna za predchádzajúci kalendámy rok.

V BraÉislave dňa 26.06.2020

M1‘Ján Jenčo
generálny riaditel

16

