Ústredie

Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 585/2018 zo dňa 12. decembra
2018 v oblasti „Protikorupčnej politiky Slovenskej republiky na roky 2019-2023“ prijala
Slovenská inšpekcia životného prostredia (ďalej len „SIŽP) dňa 26.08.2019 Protikorupčný
program SIŽP (ďalej len „PP“), ktorého predmetom je prijatie, zavedenie, uplatňovanie
a vedenie účinnej a koordinovanej protikorupčnej politiky SIŽP v súlade zo zásadami právneho
štátu a etických noriem. PP bol aktualizovaný dňa 26.06.2020.
Ciele a opatrenia, ktoré si SIŽP určila v PP na rok 2020 boli splnené nasledovne:

Opatrenie č. 1.2:

Skvalitňovanie ľudských zdrojov na všetkých organizačných
úrovniach v oblasti protikorupčných opatrení

Ukazovatele:

zabezpečenie realizácie školení zameraných na etické správanie, konflikt
záujmov a prevenciu korupcie pre zamestnancov SIŽP

Termín:

do 31. decembra 2020

Vyhodnotenie
účinnosti
a efektívnosti:

do 30. júna 2021

Gestor:

OK

Spolugestori:

OÚ
Splnené – v mesiacoch september až december 2020 absolvovali všetci
zamestnanci SIŽP školenie zamerané na prevenciu korupcie.

Opatrenie č. 2.2:

Vypracovať a realizovať program zvyšovania povedomia
zamestnancov o ochrane oznamovateľov a postupoch oznamovania
podozrení z korupcie, korupčného správania a iného
protispoločenského konania

Ukazovatele:

a) vypracovaný plán aktivít na zvyšovanie povedomia o ochrane
oznamovateľov
b) počet uskutočnených aktivít a počet účastníkov
c) zamestnanci poznajú postupy nahlasovania nekalého konania
d) zamestnanci sú schopní požiadať o ochranu v prípade nahlásenia
podozrení z nekalého konania
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Termín
vypracovania
plánu aktivít
Vyhodnotenie
účinnosti
a efektívnosti
realizácie:

do 31.decembra 2020

Gestor:

OK

Spolugestori:

OÚ

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

Splnené – v mesiacoch september až december 2020 absolvovali všetci
zamestnanci SIŽP školenie zamerané na prevenciu korupcie. Každý
nový zamestnanec bude preškolený v rámci protikorupčnej politiky.

Opatrenie č. 3.1:
Ukazovateľ:

Zapracovať odporúčania Rady OECD o verejnej integrite
do príslušných interných aktov riadenia
a) vypracované interné akty riadenia vrátane postupov na ich uplatňovanie
b) vypracovaný etický kódex zamestnancov SIŽP
c) vypracovaný program aktivizačných vzdelávacích aktivít na tému etiky a
verejnej integrity so zreteľom 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 prípadných opatrení)

Gestor:

OK

Spolugestori:

OÚ
splnené –
a) SIŽP prijala dňa 20.12.2019 Smernicu č. 7/2019 o prijatí, zavedení,

uplatňovaní a vedení účinnej a koordinovanej protikorupčnej
politiky SIŽP
b) SIŽP prijala dňa 20.12.2019 etický kódex zamestnanca
c) v mesiacoch september – december 2020 absolvovali všetci

zamestnanci SIŽP školenie zamerané na prevenciu korupcie.
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SIŽP do 30.06.2021 aktualizuje PP v bode 7 „Ciele a opatrenia“ vzhľadom na
mimoriadnu situáciu, ktorá bola v Slovenskej republike vyhlásená z dôvodu zamedzenia šírenia
akútneho respiračného syndrómu spôsobeného novým koronavírusom COVID 19 a určí nové
termíny na plnenie určených cieľov a opatrení.
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