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Komplexná správa o plnení a aktualizácií úloh uvedených v príkaze predsedu č. 2/2019
Rezortného protikorupčného programu Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej
republiky v znení jeho neskorších predpisov

Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 585/2018 z 12. decembra 2018 schválila Protikorupčnú
politiku SR na roky 2019 – 2023. V bode B.3 tohto uznesenia sa členom vlády a predsedom ostatných
ústredných orgánov štátnej správy ukladá prijať na základe posúdenia a vyhodnotenia korupčných rizík
rezortný protikorupčný program.

Komplexná správa o plnení a aktualizácií úloh uvedených v príkaze predsedu č. 2/2019
Rezortného protikorupčného programu Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky v znení jeho
neskorších predpisov (ďalej len „Komplexná správa“) obsahuje vyhodnotenie plnenia a aktualizáciu
opatrení Rezortného protikorupčného programu Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
(ďalej aj ako „rezortný protikorupčný program“ alebo „RPKP“) 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.

Rezortný protikorupčný program sleduje splnenie priorít a cieľov uvedených v Protikorupčnej
politike SR a v Národnom protikorupčnom programe SR a sleduje významné zvýšenie efektívnosti
protikorupčného riadenia na Správe štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky (ďalej aj ako „Správa
rezerv“ alebo „SŠHR SR) a vytvorenie a priebežné posilňovanie protikorupčného prostredia na Správe
rezerv.

Rezortný protikorupčný program sleduje splnenie nasledujúcich dvoch priorít:


zmenšiť priestor na existenciu a vznik korupčných rizík,



aktivizovať protikorupčné správanie a konanie zamestnancov prostredníctvom zvyšovania
ich povedomia o korupcii.
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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.

Dňa 01.05.2022 nadobudol účinnosť Dodatok č. 2 k príkazu predsedu č. 2/2019 Rezortného
protikorupčného programu, ktorým bol rezortný protikorupčný program aktualizovaný. Rezortný
protikorupčný program bol doplnený o nové opatrenie č. 5.2.3, obsahové znenie opatrenia č. 5.2.1 bolo
pozmenené a opatrenie č. 5.1.1, opatrenie č. 5.1.2, opatrenie č. 5.1.3 bolo z dôvodu neaktuálnosti zrušené.
Ostatné opatrenia vyplývajúce z rezortného protikorupčného programu zostali naďalej v platnosti
s potrebou ich plnenia podľa stanovenej zodpovednosti a v termínoch stanovených príkazom.

Plnenie jednotlivých opatrení:
Cieľ 1

Zmenšiť priestor na existenciu a vznik korupčných rizík

Ukazovateľ:

Identifikované oblasti možného vzniku a existencie korupčných rizík

Opatrenie č. 5.1.4

Na základe výstupov z elektronického nástroja pre poskytovanie
informácií o korupčných rizikách vyhodnocovať a v prípade
potreby aktualizovať RPKP, metodiku pre riadenie korupčných
rizík
a tiež katalóg identifikovaných korupčných rizík vrátane
súboru opatrení na ich minimalizáciu.

Ukazovatele (výsledky):

- k 01.05.2022 aktualizovaný rezortný protikorupčný program
účinný od roku 2019,
- spracovaná metodika pre riadenie korupčných rizík (od roku
2019 stále aktuálna)
do 30. apríla nasledujúceho roka

Termín na splnenie opatrenia:
Vyhodnotenie účinnosti
a efektívnosti opatrenia:

Po ukončení Všeobecného prieskumu za rok 2021,
do ktorého bola zapojená aj Správa rezerv, a ktorý bol
organizovaný Úradom vlády SR, oddelenie kontroly a prevencie
korupcie
Správy rezerv začalo, aj na základe výstupov
z Všeobecného prieskumu za rok 2021, s prípravou katalógu
korupčných rizík, ktorý mal byť súčasťou príkazu predsedu
č. 2/2019 rezortného protikorupčného programu. V čase
plánovaného predloženia návrhu katalógu korupčných rizík na
schválenie,
prebiehala
na
Správe
rezerv
analýza
protikorupčného
prostredia
spoločnosťou
Transparency
International Slovensko (TIS). V období po spracovaní
a predložení analýzy TIS, nastala na Správe rezerv zmena
v osobe rezortného protikorupčného koordinátora. V máji 2022
nastala opäť zmena v osobe rezortného protikorupčného

Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky | Pražská 29 | 812 63 Bratislava | Slovenská republika
tel.: 02/57278 201 l. | e–mail: info@reserves.gov.sk | www.reserves.gov.sk

koordinátora. V období personálnej zmeny opäť prebiehal
Všeobecný prieskum na rok 2022 zameraný na identifikáciu rizík
možného výskytu korupcie. Po zbere dát z prieskumu a na
základe výstupov z Všeobecného prieskumu za rok 2022 a
analýzy TIS bude rezortným protikorupčným koordinátorom
zostavený aktuálny katalóg korupčných rizík, ktorý bude
predložený na schválenie.
Vyhodnotenie účinnosti
a efektívnosti opatrenia:

Nadobudnutím účinnosti katalógu korupčných rizík, vrátane
súboru opatrení na ich minimalizáciu, bude eliminované možné
riziko vzniku korupcie a korupčného správania zamestnancov.

Zodpovedá:

vedúci oddelenia kontroly a prevencie korupcie

Spolupráca:

vedúci zamestnanci Správy rezerv

Cieľ 2

Aktivizovať protikorupčné správanie a konanie zamestnancov prostredníctvom
zvyšovania ich povedomia o korupcii

Ukazovateľ:

zabezpečiť vzdelávanie zamestnancov zamerané na oblasť prevencie korupcie,
ochranu oznamovateľov a postupy oznamovania podozrení z korupcie, korupčné
správanie a iné protispoločenské konanie a pravidelne vyhodnocovať jeho
účinnosti.

Opatrenie č. 5.2.1

V rámci adaptačného a kontinuálneho vzdelávania každoročne
zabezpečovať účasť zamestnancov na vzdelávacích aktivitách
zameraných na prevenciu korupcie, ochranu oznamovateľov
a postupy oznamovania podozrení z korupcie, korupčného
správania
a
iného
správania
vykazujúceho
znaky
protispoločenskej činnosti.

Ukazovatele (výsledky):

V rámci kontinuálneho vzdelávania Osobný úrad Správy rezerv
zabezpečoval vzdelávanie zamerané na prevenciu korupcie,
ochranu oznamovateľov a postupy oznamovania podozrení
z korupcie, korupčného správania a iného správania
vykazujúceho znaky protispoločenskej činnosti, ktoré bolo
zahrnuté aj do plánu vzdelávania na rok 2022. Do plánov
adaptačného vzdelávania novoprijatých zamestnancov Osobný
úrad doplnil v časti povinného vstupného adaptačného
vzdelávania, prevenciu korupcie aj protispoločenskej činnosti.
Povinnosťou zamestnanca je oboznámiť sa s rezortným
protikorupčným programom na Správe rezerv a so spôsobom
nahlasovania korupcie a protispoločenskej činnosti, kde
odborným garantom je zamestnanec odboru kontroly a prevencie
korupcie. V rámci kompetenčného vzdelávania Osobný úrad
v roku 2022 v spolupráci s Úradom na ochranu oznamovateľov,
zabezpečil online školenie na oznámenia protispoločenskej
činnosti a korupcie pre všetkých zamestnancov Správy rezerv.

Termín na splnenie opatrenia:

do 31.07.2022 a trvale

Vyhodnotenie účinnosti

k mesiacu jún 2022, opatrenie sa priebežne plní

a efektívnosti opatrenia:

-

v roku 2021 sa z dôvodu zhoršenej a pretrvávajúcej
pandémie COVID-19 školenia neuskutočnili.

-

prevencia korupcie aj protispoločenská činnosť bola
zahrnutá do plánu kontinuálneho vzdelávania na rok
2022.
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-

od januára 2022 bolo vzdelávanie na prevenciu korupcie
povinne zaradené do plánov adaptačného vzdelávania.

-

ku dňu 01.05.2022 bol rezortný protikorupčný program
aktualizovaný a doplnený o nové opatrenie č. 5.2.3
zamerané na informovanie zamestnancov o prevencii
korupcie a protispoločenskej činnosti, obsahové znenie
opatrenia č. 5.2.1 bolo doplnené o povinnosť zaradiť
protikorupčné témy do vzdelávania zamestnancov,

-

oddelenie kontroly a prevencie korupcie dňa 23.05.2022
zaslalo všetkým zamestnancom Správy rezerv
prezentáciu
spracovanú
oddelením,
zameranú
na prevenciu korupcie a protispoločenskú činnosť.
Hlavným cieľom prezentácie bolo definovať základné
pojmy, priblížiť zamestnancom rezortný protikorupčný
program Správy rezerv a oboznámiť zamestnancov
o spôsoboch nahlasovania korupcie a protispoločenskej
činnosti,

-

oddelenie kontroly a prevencie korupcie v dňoch
10.06.2022 a 14.06.2022 zorganizovalo pre všetkých
zamestnancov Správy rezerv povinné on-line školenie
zamerané na prevenciu korupcie, protispoločenskú
činnosť a priblíženie opatrení vyplývajúcich z rezortného
protikorupčného programu. Školenie v uvedených dňoch
absolvovalo spolu 42 zamestnancov.

Zodpovedá:

v rámci kompetenčného vzdelávania sa dňa 17.6.2022
v spolupráci s Úradom na ochranu oznamovateľov
uskutočnilo online školenie, ktorého sa zúčastnilo 25
zamestnancov.
riaditeľka osobného úradu

Spolupráca:

vedúci zamestnanci Správy rezerv

Opatrenie č. 5.2.2

Vyhodnocovať
účinnosť
vzdelávania
zamestnancov
v oblasti prevencie korupcie v rámci aktualizácie RPKP.

-

Ukazovatele (výsledky):

-

novoprijatí zamestnanci Správy rezerv sa povinne
zúčastňujú v rámci adaptačného procesu vzdelávacích
aktivít zameraných na prevenciu korupcie,

Termín na splnenie opatrenia:

zamestnanci Správy rezerv sa priebežne vzdelávajú
v danej oblasti podľa identifikovaných vzdelávacích potrieb.
do 30. apríla nasledujúceho roka

Vyhodnotenie

k mesiacu jún 2022, opatrenie sa priebežne plní:

-

účinnosti

a efektívnosti opatrenia:

-

v roku 2021 sa z dôvodu zhoršenej a pretrvávajúcej
pandémie COVID-19 školenia neuskutočnili.

-

v sledovanom období roku 2022 boli zamestnanci
Správy rezerv
prostredníctvom školení poučení
o protikorupčných témach a spôsoboch nahlasovania
korupcie. Všetky informácie poskytnuté zamestnancom
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sú obsiahnuté aj v interných riadiacich aktoch Správy
rezerv, ku ktorým má každý zamestnanec prístup.

Zodpovedá:

v sledovanom období nebolo Správe rezerv doručené
hlásenie
o podozrení
z korupčného
správania
zamestnancov.
vedúci oddelenia kontroly a prevencie korupcie

Spolupráca:

riaditeľka osobného úradu

-

Opatrenie č. 5.2.3

Na verejne prístupnom mieste v ústredí SŠHR SR
a elektronicky prostredníctvom emailu, primeraným
spôsobom priebežne informovať zamestnancov SŠHR SR
o prevencii korupcie a protispoločenskej činnosti.

Ukazovatele (výsledky):
Termín na splnenie opatrenia:

- zamestnanci Správy rezerv sú priebežne informovaní
o všetkých aktualitách v oblasti prevencie korupcie
a protispoločenskej činnosti.
31.05.2022 a trvale

Vyhodnotenie účinnosti a

k mesiacu jún 2022, opatrenie sa priebežne plní:

efektívnosti opatrenia:
- oddelenie kontroly a prevencie korupcie dňa 23.05.2022
prostredníctvom e-mailovej schránky zaslalo všetkým
zamestnancom Správy rezerv krátku prezentáciu
spracovanú oddelením, zameranú na prevenciu
korupcie a protispoločenskú činnosť.

Zodpovedá:

- na 1. poschodí ústredia Správy rezerv, na verejne
prístupnom mieste, bola zriadená nástenka obsahujúca
všetky dôležité a aktuálne informácie týkajúce
sa prevencie korupcie a protispoločenskej činnosti.
Zamestnanci majú umožnený prístup k informáciám
týkajúcich sa spôsobu nahlasovania korupčnej
a protispoločenskej činnosti, ďalej majú prístup
k informáciám o lehotách, v ktorých budú oboznámení
o výsledkoch preverenia a k aktuálnym informáciám
o možnosti poskytnutia ochrany oznamovateľovi.
vedúci oddelenia kontroly a prevencie korupcie

Spolupráca:

riaditeľka osobného úradu
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Správa rezerv vypracovaním a aktualizáciou opatrení rezortného protikorupčného programu
vytvorila základný inštitucionálny rámec protikorupčnej politiky v Správe rezerv, ktorým boli nastavené
hlavné zásady a postupy pre vytváranie a udržiavanie protikorupčného prostredia. Za účelom naplnenia
stanovených cieľov boli stanovené a aktualizované opatrenia, ktoré vychádzali z potrieb zabezpečenia
riadneho chodu Správy rezerv. Plnenie jednotlivých opatrení bolo v sledovanom období sťažené najmä
v súvislosti s pandémiou COVID-19 a personálnymi zmenami. V hodnotenom období došlo na Správe
rezerv k opakovanej personálnej zmene vo funkcií protikorupčného koordinátora. Protikorupčný
koordinátor sa musel vo funkcii oboznámiť a vysporiadať s procesmi nastavenia opatrení svojich
predchodcov. V súvislosti s pandémiou COVID-19 nebolo možné pravidelne zabezpečovať účasť
zamestnancov na vzdelávacích aktivitách zameraných na prevenciu korupcie, ochranu oznamovateľov
a postupy oznamovania podozrení z korupcie, korupčného správania a iného správania vykazujúceho
znaky protispoločenskej činnosti.

Komplexná správa bola vypracovaná v súlade s úlohou B.4. uznesenia vlády SR č. 585/2018.
Podkladom pre jej vypracovanie boli vykonané opatrenia a údaje za obdobie jún 2021 až jún 2022.
Na základe vyhodnotenia možno konštatovať, že Správa rezerv priebežne plní opatrenia stanovené
v rezortnom protikorupčnom programe.

Mgr. Barbora Černeková
poverená výkonom funkcie vedúcej
oddelenia kontroly a prevencie korupcie

Dňa 19. 07. 2022 bol s obsahom Komplexnej správy oboznámený a s jej obsahom súhlasí:

Ing. Ján Rudolf, PhD.
predseda
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