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DELENIE ÚROVNÍ ŠTÁTNEJ SPRÁVY
THE DIVISION OF THE STATE ADMINISTRATION LEVELS

Systém úrovní je teda postavený na mnohosti v jednotnosti. Všetky úrovne používajú rovnaké prvky v mierne odlišnej kompozícii alebo farebnej verzii.
Vizuálny systém úrovní je rozvinutý na 4 úrovne podľa takéhoto princípu:
The system of levels is thus based on the multiplicity in unity. All levels use the same elements in a slightly different composition or colour.
The visual system of the levels is developed on 4 levels, according to the following principle:

1. Vrcholné štátne orgány a ministerstvá
The supreme state authorities and ministries
• plnofarebný štátny znak / the national emblem in full range of colours;
• horizontálna kompozícia / horizontal composition.

2. Ostatné ústredné orgány štátnej správy
The other central state administrative authorities
• plnofarebný štátny znak / the national emblem in full range of colours;
• vertikálna kompozícia / vertical composition.

3. Orgány štátnej správy
The state administration bodies
• jednofarebný štátny znak / monochromatic national emblem;
• vertikálna kompozícia / vertical composition.

ÚRAD
INŠPEKČNEJ SLUŽBY

4. Miestne orgány štátnej správy
The local state administration bodies
• namiesto štátneho znaku používajú súčasný symbol – znak územnej samosprávy
/ instead of the national emblem they use the current symbol – the local government sign;
• vertikálna kompozícia / vertical composition.

Takéto odlíšenie úrovní štátnej správy je dobrým vyjadrením ich vzťahu a zároveň dáva jasný signál budovania prehľadného systému orientovaného na občana.
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5

korupcia

Aj keď je rozdiel medzi korupciou a úplatkárstvom,
pre obidva tieto pojmy sa používa generický termín
„korupcia“. Ak sa teda hovorí o korupcii, rozumie sa
tým aj úplatkárstvo.
Trestnoprávny dohovor o korupcii vymedzuje pojmy aktívne a pasívne
úplatkárstvo verejného činiteľa. V prípade aktívneho úplatkárstva
formou žiadania alebo prijatia nenáležitej výhody akéhokoľvek druhu
pre seba alebo iného, alebo prijatia ponuky alebo sľubu takejto výhody
verejnému činiteľovi. V prípade pasívneho úplatkárstva sú stanovené
obdobné podmienky, akurát ako forma páchania sa vyžaduje žiadanie
alebo prijatie úplatku alebo prijatie ponuky alebo sľubu.

Z hľadiska spoločenskej škodlivosti možno korupciu v širšom význame
chápať ako odklon od „sledovania predovšetkým verejného záujmu,
zneužívanie verejných prostriedkov s cieľom dosiahnuť vlastné individuálne či skupinové záujmy, ako aj zneužitie svojho postavenia na obohatenie seba alebo inej osoby v súkromnej oblasti. Motívom je získať neoprávnené zvýhodnenie pre seba alebo inú osobu, na ktoré nie je nárok“.

V Strategickom pláne boja proti korupcii v Slovenskej republike z roku
2011 sa uvádza, že „korupciou môže byť sľub, ponuka alebo poskytnutie
úplatku s cieľom ovplyvniť niekoho konanie alebo rozhodnutie, alebo
žiadosť o úplatok, či jeho prijatie. Úplatok nemusí mať iba finančnú
podobu, môže ísť napríklad o poskytnutie informácií, hmotných darov či
iných výhod, služieb, prípadne zvýhodňovanie známych a príbuzných
a podobne. Korupcia môže mať tiež formu nápadne výhodnej zmluvy,
ktorú podnikateľ uzavrie s príbuzným úradníka (nepotizmus), ktorý má
rozhodnúť.“
Vymedzenie pojmu korupcia ako zneužitie moci alebo postavenia vo
vlastný prospech alebo v prospech iných osôb sa opiera o Dohovor OSN
proti korupcii. Podľa Transparency International, korupcia je zneužitie
zverenej moci na súkromný úžitok alebo prospech. Podobne aj Európska komisia (EK) v súvislosti s Európskymi štrukturálnymi a investičnými
fondmi (EŠIF) používa všeobecné vymedzenie pojmu korupcia, ktorú
chápe ako „zneužitie (verejného) postavenia na osobný prospech“.
Zdôrazňuje, že korupčnými platbami či transakciami sa napomáha
mnohým ďalším druhom podvodov, ako sú napríklad falošné fakturácie,
fiktívne výdavky alebo neplnenie zmluvných špecifikácií.
Problém pri uvedených definíciách však spočíva v tom, že nezahŕňajú
osobu („vybavovač“), ktorá síce nemá moc ani postavenie, ktoré by mohla
zneužiť, ale na toto zneužitie či podplácanie alebo prijímanie úplatku
navádza alebo ho sprostredkuje („vybavuje“). Preto sa do vymedzenia
pojmu korupcia vkladajú aj slová „priamo alebo nepriamo“.
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Čo je korupcia?

korupcia

Pojem „konflikt záujmov“ sa v našom právnom poriadku vyskytuje
pomerne často. Spravidla, keď sa v právnych normách ukladá povinnosť
zdržať sa konania, „ktoré by mohlo viesť ku konfliktu záujmov“. Často sa
tento pojem objavuje spoločne so slovom „najmä“. V zákone o verejnom
obstarávaní sa tento pojem viaže na rozpor záujmov, keď osobný záujem
môže byť považovaný za ohrozenie nestrannosti a nezávislosti verejného
obstarávania.

Podľa definície, ktorú uvádza Organizácia pre hospodársku spoluprácu
a rozvoj (OECD), „...konflikt záujmov znamená konflikt medzi verejnou
funkciou a súkromnými záujmami verejného činiteľa, keď má verejný činiteľ
súkromné záujmy, ktoré by mohli nepatrične ovplyvniť vykonávanie jeho
služobných úloh a povinností.“
Transparency International vymedzuje tento pojem ako situáciu,
v ktorej jednotlivec alebo subjekt, pre ktorý pracuje, či už ide o vládu,
obchod, médiá alebo organizáciu občianskej spoločnosti, je konfrontovaný
s výberom medzi povinnosťami a požiadavkami svojho postavenia
a vlastnými súkromnými záujmami.
Verejným záujmom sa rozumie záujem, „ktorý prináša majetkový
alebo iný prospech všetkým občanom alebo mnohým občanom.“
Naproti tomu, osobným záujmom rozumieme záujem, „...ktorý prináša
majetkový alebo iný prospech“ v prospech toho, kto má právomoc, alebo
jemu blízkym osobám. Vo všeobecnej definícii, pod blízkymi osobami
rozumieme nielen osoby blízke podľa občianskeho zákonníka, ale aj iné
osoby, ktoré majú širší vzťah ako príbuzenský.
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Čo je úplatok?

Úplatok je vec alebo iné plnenie majetkovej či nemajetkovej povahy,
na ktoré nie je právny nárok (§ 131 ods. 3 Trestného zákona).
Úplatkom teda môže byť:
- vec hnuteľná (napr. peniaze, auto, šperk)
alebo nehnuteľná (napr. pozemok, byt, nebytový priestor);
- plnenie majetkovej povahy
(napr. oprava domu, prenajatie bytu za zvýhodnenú cenu);
- plnenie nemajetkovej povahy (napr. pomoc pri doučovaní
na prijímacie pohovory, prednostné vybavenie pasu
alebo vodičského preukazu).
Na takúto vec či plnenie nie je právny nárok. Úplatok musí byť prijatý,
žiadaný alebo daný si sľúbiť alebo sľúbený alebo poskytnutý v súvislosti
s niektorým konkrétnym činom, ktorý patrí medzi trestné činy korupcie.
Za úplatok sa očakáva konanie porušujúce právne povinnosti konajúceho
subjektu. Úplatkom teda nie je plnenie (na ktoré nie je inak právny nárok),
za ktoré sa neočakáva konanie spočívajúce v porušovaní právnych povinností (napr. spisovateľ neformálne daruje svoju knihu policajtovi,
aby ho zaujal).

Výška úplatku (hodnota veci alebo plnenia majetkovej povahy vyjadriteľná
v peniazoch) nie je z hľadiska naplnenia znakov základnej skutkovej podstaty trestného činu rozhodujúca (napr. aj čokoláda za euro).
Nie je rozhodujúce ani to, či úplatkom bolo sledované poskytnutie
nezákonnej výhody, resp. výhody, na ktorú nie je právny nárok (napr.
zapísanie skúšky, na ktorej sa študent nezúčastnil), prípadne ktorá niekoho zvýhodňuje oproti inému (napr. výhra vo verejnej súťaži), alebo či
úplatkom bolo sledované riadne plnenie si povinností (napr. riadne vybavenie vkladu do katastra nehnuteľností). Už len samotný fakt, že niekto žiada, resp. prijme neoprávnenú výhodu za výkon svojich povinností, je porušením povinnosti.
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Čo je konflikt
záujmov?

korupcia

Prijímanie úplatku

Nepriama korupcia

Prijímanie úplatku (§ 328 ‒ § 330 Trestného zákona) znamená žiadať, dať
si sľúbiť či prijať určité plnenie majetkovej alebo nemajetkovej povahy, na
ktoré by inak podplácaná osoba nemala nárok za to, aby podplácajúcej
osobe poskytla určité výhody spočívajúce v porušení svojich povinností vyplývajúcich zo zamestnania, povolania, funkcie alebo postavenia,
tzn. pasívna korupcia, úplatkárstvo, osoba sa necháva podplácať.

Nepriama korupcia (§ 336 Trestného zákona) je založená na prijímaní
úplatku osobou, ktorá má ďalej svojím vplyvom pôsobiť na iného, aby ten
poskytol podplácajúcej osobe určité výhody spočívajúce v porušení svojich povinností vyplývajúcich zo zamestnania, povolania, funkcie alebo
postavenia.

Príklad:
Člen komisie pre vyhodnotenie verejného obstarávania si žiada luxusnú dovolenku od jedného zo súťažiteľov, ak jeho ponuku bude hodnotiť ako víťaznú.

Podplácanie

Príklad 1:
Brat starostu si nechá sľúbiť opravu auta zadarmo, ak zariadi, že starosta nechá do predmetného servisu zaviesť plynovú prípojku.
Príklad 2:
Človek, ktorého dcéra súrne potrebuje operáciu, ponúkne peniaze
známemu, ktorý má presvedčiť primára chirurgie, aby dcéru operoval prednostne.

Podplácanie (§ 332 ‒ § 334 Trestného zákona) znamená sľúbiť, ponúknuť
alebo poskytnúť určité plnenie majetkovej alebo nemajetkovej povahy zo
strany podplácajúcej osoby, na ktoré by inak podplácaná osoba nemala
nárok za to, aby podplácajúcej osobe poskytla určité výhody spočívajúce
v porušení svojich povinností vyplývajúcich zo zamestnania, povolania,
funkcie alebo postavenia, tzn. aktívna korupcia, osoba podpláca.
Príklad:
Štatutár stavebnej firmy sľúbi predsedovi výberovej komisie, že ak
bude mestský projekt rekonštrukcie parku pridelený jeho firme, táto
firma následne predsedovi výberovej komisie za tretinovú cenu zrekonštruuje dom.
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korupcia
Športová korupcia

Za volebnú korupciu (§ 336a Trestného zákona) sa považuje poskytnutie,
ponuka alebo prísľub úplatku voličovi za to, že bude voliť určitým spôsobom, alebo že nebude voliť určitým spôsobom, prípadne, že nebude
voliť vôbec, alebo sa nezúčastní na voľbách alebo na referende alebo na
ľudovom hlasovaní o odvolaní prezidenta SR. Trestné však nie je len
dávanie úplatku, ale aj prijímanie úplatku. To znamená, že trestné je
aj konanie voliča, ktorý prijme, žiada, alebo si dá sľúbiť úplatok, aby konal
takýmto spôsobom.
Existuje tenká hranica medzi tým, čo je a čo už nie je úplatkom pri volebnej
korupcii. Bežné konanie, ktoré je súčasťou volebnej kampane ‒ napríklad
ponuka upomienkových predmetov, ako sú perá či reflexné pásky s logom
politickej strany ‒ nie je volebnou korupciou. Pri volebnej korupcii ide
o konanie, ktoré už bezprostredne a priamo ovplyvňuje rozhodnutie voliča. Zvyčajne k nej dochádza vo veľmi krátkom období pred volebným
aktom. Zároveň je volebná korupcia adresná, t. j. na rozdiel od volebnej
kampane sa vzťahuje na konkrétneho voliča. Volebná korupcia je tiež
v priamom rozpore s princípom tajného hlasovania.
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s úmyslom, „aby konal alebo sa zdržal konania tak, že ovplyvní priebeh
súťaže alebo výsledok súťaže“.
Ide o skutkovú podstatu trestného činu športovej korupcie podľa § 336b.
Bola do prostredia trestného práva implementovaná zákonom číslo
440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Do
1. januára 2016 bolo konanie páchateľa napĺňajúce skutkovú podstatu
trestného činu športovej korupcie postihované podľa všeobecných ustanovení trestného činu prijímania úplatku podľa § 329 Trestného zákona
a trestného činu podplácania podľa § 333 Trestného zákona.
Pri trestných činoch týkajúcich sa ovplyvňovania športových súťaží sú
ustanovené podstatne vyššie sankcie za spáchanie takýchto činov, či už
ide o priamu športovú korupciu alebo cez sprostredkovateľa. Zároveň
dochádza k zjednoteniu výšky sankcií pri podplácaní a prijímaní úplatku
v súvislosti s ovplyvňovaním výsledku športovej súťaže. Zákonodaca
zohľadňoval závažnosť a rozsah trestnej činnosti páchanej osobami
priamo zainteresovanými na športovom dianí (športoví funkcionári),
ako aj aspekty organizovanej trestnej činnosti, ktoré sa v praxi často
vyskytujú.
13
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Volebná korupcia

Skutková podstata trestného činu športovej korupcie (§ 336b Trestného zákona) predpokladá ovplyvnenie priebehu súťaže alebo výsledok
súťaže. Za objekt tohto trestného činu sa považuje záujem na úplatkami
neovplyvnenom priebehu a výsledku súťaží. Športová korupcia podľa
§ 336b Trestného zákona obsahuje dve základné skutkové podstaty konkretizujúce:
1. podplácanie
(ak páchateľ priamo alebo cez sprostredkovateľa sľúbi,
ponúkne alebo poskytne úplatok inému)
2. prijímanie úplatku
(ak páchateľ priamo alebo cez sprostredkovateľa
pre seba alebo pre inú osobu prijme, žiada
alebo dá si sľúbiť úplatok)

korupcia

Prijatie a poskytnutie
nenáležitej výhody

Prijatím a poskytnutím nenáležitej výhody (§ 336c, § 336d Trestného
zákona) sa oproti predošlým korupčným trestným činom, kedy možno
potrestať len prípady zrejmej a preukázateľnej súvislosti medzi prijatím
(poskytnutím) úplatku a konaním v rozpore s povinnosťami, považuje
motivácia konať v rozpore s povinnosťami bez vidiny poskytnutia
protislužby, tzv. „prikrmovanie“.
Toto konanie síce doposiaľ odporovalo morálnym zásadám a etike, avšak
neodporovalo zákonu a nebolo trestnoprávne postihované, preto bolo
v tichosti tolerované, alebo dokonca aj považované za akúsi samozrejmosť. Úmyslom zavedenia tohto trestného činu bola ochrana riadneho,
nestranného a zákonného obstarávania vecí všeobecného záujmu –
ochrana čistoty verejného života.

Čo je nenáležitá výhoda – spočíva v prijatí alebo poskytnutí výhody majetkovej alebo nemajetkovej povahy, na ktorú nie je inak právny nárok
a jej hodnota prevyšuje 200 €. Ide aj o neoprávnené zvýhodnenie, ktoré
nie je možné oceniť v peniazoch. Nie je podstatné, či príjemca výhody urobil niečo, čo by inak, bez poskytnutia nenáležitej výhody, neurobil.

Príklad:
Konateľ začínajúcej developerskej spoločnosti prejavuje pozornosť
vo forme darčekových poukážok s hodnotou 220 € vybraným zamestnancom Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky,
Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky a Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, alebo im venuje
kancelárske potreby s hodnotou prevyšujúcou 200 €. Od rozhodovacej právomoci vybraných úsekov štátnej správy priamo závisí podnikateľská činnosť developerskej spoločnosti.

Zjednodušene povedané, ide o nenáležitú výhodu vo forme prijímania
pozorností, darčekov, pozvania na kultúrne alebo športové podujatia
atď., len z toho dôvodu, že osoba, ktorá je prijímateľom tejto výhody,
zastáva pracovnú pozíciu s dôležitými právomocami – verejný činiteľ.
Páchateľ v tomto prípade výhodu pre seba alebo inú osobu prijme, žiada
alebo si ju dá sľúbiť, prípadne aj cez sprostredkovateľa.
Páchateľom „prikrmovania“ môže byť aj každá trestnoprávne zodpovedná fyzická osoba, ktorá túto nenáležitú výhodu, na rozdiel od prijatia,
bude ponúkať, poskytne ju alebo ju sľúbi verejnému činiteľovi alebo inej
osobe, a to priamo alebo cez sprostredkovateľa.
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korupcia

Trestný zákon vo svojich ustanoveniach upravuje aj trestné činy súvisiace s korupciou, t. j. protiprávnosť korupcie je obsiahnutá v ich skutkových podstatách.
Ide o:

- zneužívanie právomoci verejného činiteľa
(§ 326 Trestného zákona);
- legalizácia príjmu z trestnej činnosti
(§ 233-§ 234 Trestného zákona);
- machinácie v súvislosti s konkurzným a vyrovnávacím konaním
(§ 241 Trestného zákona) a
- machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe
(§ 266-§268 Trestného zákona).

Aké trestné činy
súvisia s povinnosťou
oznamovať korupciu?
S povinnosťou oznamovať korupciu, resp. s trestnoprávnou zodpovednosťou za neoznámenie trestného činu súvisí aj krivé obvinenie (§ 345),
krivá výpoveď a krivá prísaha (§ 346), t. j. iné formy rušenia činnosti
orgánov verejnej moci.
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Krivé obvinenie (§ 345)
1
2

3

Kto iného lživo obviní z trestného činu v úmysle privodiť jeho
trestné stíhanie, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok
až päť rokov.
Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá,
ak spácha čin uvedený v odseku 1
1. z osobitného motívu alebo
2. verejne.
Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ
potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním
značnú škodu alebo iný obzvlášť závažný následok.

Krivá výpoveď a krivá prísaha (§ 346)
1

2

3

4

Kto ako svedok v konaní pred súdom alebo v trestnom konaní
alebo na účely trestného konania v cudzine pred prokurátorom
alebo policajtom alebo pred sudcom medzinárodného orgánu
uznaného Slovenskou republikou uvedie nepravdu o okolnosti, ktorá má podstatný význam pre rozhodnutie, alebo kto takú
okolnosť zamlčí, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok
až päť rokov.
Kto v trestnom konaní pred súdom alebo na účely trestného
konania v cudzine po zložení prísahy uvedie nepravdu o okolnosti, ktorá má podstatný význam pre rozhodnutie, alebo takú
okolnosť zamlčí, potrestá sa odňatím slobody na dva roky až päť
rokov.
Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá,
ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
1. závažnejším spôsobom konania alebo
2. z osobitného motívu.
Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a spôsobí ním značnú
škodu alebo iný obzvlášť závažný následok.

17
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Trestné činy
súvisiace s korupciou

korupcia
Ako spoznať
korupciu?

Buďme všímaví

Signálmi možného korupčného správania sú najmä:

kontrolovaný, svojich ľudí;
- osoba prekračuje svoje právomoci;
- osoba dáva dodatočné a neodôvodnené príkazy pre podriadených, aby zmenili svoje rozhodnutia, pričom takáto zmena
rozhodnutia niekoho nápadne zvýhodňuje;
- vykonávanie verejného obstarávania a iných súťaží na vybavovanie zákaziek zjednodušenými formami.

18
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- osoba si „žije nad“ finančné možnosti svoje a svojej rodiny;
- osoba pôsobiaca vo verejnom sektore sa stretáva s mnohými
ľuďmi, v prospech ktorých by teoreticky táto osoba mohla
ovplyvniť svoje pôsobenie v zamestnaní, povolaní, postavení
alebo funkcii; stretnutia často prebiehajú v drahých
reštauráciách, prípadne ide o trávenie spoločných dovoleniek;
- nadriadený koncentruje vo svojich rukách viac rozhodovacej
činnosti ako obvykle, čo je väčšinou spojené s odbúravaním
kontrolných mechanizmov, prípadne ak má nadriadený tú
moc, dosadzuje do pracovných pozícií, z ktorých by mohol byť

1. Vrcholné štátne orgány a ministerstvá
The supreme state authorities and ministries
• plnofarebný štátny znak / the national emblem in full range of colours;
• horizontálna kompozícia / horizontal composition.

2. Ostatné ústredné orgány štátnej správy
The other central state administrative authorities
• plnofarebný štátny znak / the national emblem in full range of colours;
• vertikálna kompozícia / vertical composition.

3. Orgány štátnej správy
The state administration bodies
• jednofarebný štátny znak / monochromatic national emblem;
• vertikálna kompozícia / vertical composition.

Protikorupčné desatoro
I.

ÚRAD
INŠPEKČNEJ SLUŽBY

Zodpovednosť
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky má zavedený
vnútorný systém vybavovania oznámení o protispoločenskej činnosti.

4. Miestne orgány štátnej správy
The local state administration bodies
• namiesto štátneho znaku používajú súčasný symbol – znak územnej samosprávy
/ instead of the national emblem they use the current symbol – the local government sign;
• vertikálna kompozícia / vertical composition.

II.

Takéto odlíšenie úrovní štátnej správy je dobrým vyjadrením ich vzťahu a zároveň dáva jasný signál budovania prehľadného systému orientovaného na občana.
Such differentiation of state administration levels is a good expression of their relationship and also gives a clear signal to the establishment of a transparent and citizen-oriented system.

DIZAJN MANUÁL / VISUAL IDENTITY GUIDE

Logotypy štátnej správy Slovenskej republiky / The Logotypes of the State Administration of the Slovak Republic
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Zákonnosť
Zamestnanec koná podľa platných právnych predpisov
a dodržiava zákonom stanovené povinnosti.
III.

Etickosť
Zamestnanec sa riadi Etickým kódexom štátneho zamestnanca.
IV.

Profesionálnosť
Zamestnanec rozhoduje odborne, kompetentne a nezaujato.
V.

DESAŤ PRINCÍPOV
V BOJI PROTI

KORUPCII

Dôslednosť
Zamestnanec venuje pozornosť potrebám a kritickým názorom klienta.
VI.

Otvorenosť
Zamestnanec koná vždy otvorene a transparentne tak,
aby mal klient prístup k všetkým relevantným informáciám
a dokumentom.
VII.

Transparentnosť
Zamestnanec vybavuje klienta len na tento účel určených miestach
(klientske centrá), a to na základe princípu otvorených dverí,
pričom klient dodržiava pokyny zamestnanca
vo veci vybavovania stránok.

IX.

Nestrannosť
Klient nenalieha na zamestnanca s cieľom uprednostniť
vlastné záujmy a zamestnanec neuprednostňuje vlastné
záujmy a nezvýhodňuje jedného klienta pred druhým.
X.

Poctivosť
Bezpečné protikorupčné prostredie je vytvárané spoločne
- zamestnancom aj klientom.

20
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VIII.

Nepodplatiteľnosť
Zamestnanec neprijíma dary, všimné ani iné prejavy vďaky
a nevyžaduje ich od klienta, ktorý to rešpektuje
a neponúka ich.

Protikorupčná
politika

protikoru
Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky

Zámer Protikorupčného programu Ministerstva

24
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program

1

Zámer Protikorupčného programu
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
na roky 2019 – 2023
Protikorupčný program Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
na roky 2019 – 2023 (ďalej „protikorupčný program“)1 v pôsobnosti
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“ alebo
„MV SR“) je vypracovaný v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 585/2018 z 12. decembra 2018. Zároveň nadväzuje na schválený
materiál Protikorupčnej politiky Slovenskej republiky na roky 2019 –
2023 (ďalej len „protikorupčná politika“), ktorý je sprístupnený na
https://www.bojprotikorupcii.gov.sk/data/files/7130_protikorupcna-politika-sr-2019-2023.pdf.
Uvedeným uznesením bola v bode B. 3 uložená úloha členom vlády
a predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy na základe
posúdenia a vyhodnotenia korupčných rizík prijať protikorupčný program, v ktorom budú uvedené konkrétne protikorupčné systémové opatrenia.

1 Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky č. 144/2019 z 28. augusta 2019 o protikorupčnom
programe v znení neskorších predpisov (novelizácia č. 56/2020, č. 35/2021 a č. 85/2021), ktorého
súčasťou je Protikorupčný program MV SR na roky 2019 – 2023.
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Protikorupčný program zohľadňuje aktuálny stav implementácie protikorupčnej problematiky a reflektuje potreby jednotlivých organizačných
útvarov v pôsobnosti ministerstva,2 ktoré boli identifikované prostredníctvom pracovnej skupiny vytvorenej za účelom podpory systému riadenia protikorupčnej politiky v rámci rezortu. Jeho úlohou je vytvárať plnohodnotné pracovné prostredie s kultúrou protikorupčného
správania, zmenšiť priestor pre vznik korupčného správania a zároveň
zvýšiť účinnosť a efektívnosť predchádzania korupcii. Okrem definovaného východiskového stavu analyzuje protikorupčný program silné
a slabé stránky riadenia korupčných rizík a zameriava sa na odporúčania a úlohy, ktorých plnenie má smerovať k zlepšeniu doterajšieho stavu
a k posilneniu protikorupčnej kultúry v rámci rezortu. Zohľadňuje poznatky a návrhy zamestnancov a stavia na získanej dobrej praxi
prenesenej zo zahraničia.
Cieľom protikorupčného programu je systematicky pôsobiť a usmerňovať
činnosti na minimalizovanie priestoru a odstraňovanie príčin a podmienok vzniku a existencie korupcie, posilňovať kultúru integrity a usmerňovať riadenie korupčných rizík. V nadväznosti na schválenú protikorupčnú politiku je hlavným cieľom presadzovať a chrániť verejný záujem prostredníctvom zmenšovania priestoru a príležitostí pre korupciu v podmienkach ministerstva a zároveň zvyšovať dôveru verejnosti
k jeho zamestnancom.

2 Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení
neskorších predpisov, zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších
predpisov, § 5 a 11 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej
štátnej správy v znení neskorších predpisov, zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom
systéme v znení neskorších predpisov, zákon č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadenie Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky č. 39/2015 o organizačnom poriadku Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky v znení neskorších predpisov.

25
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Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky
na roky 2019 – 2023

protikorupčná
politika
2

Protikorupčný koordinátor: pozícia protikorupčného koordinátora je
vytvorená v súlade s úlohou č. B. 1 z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 585 z 12. decembra 2018 a je menovaný ministrom vnútra Slovenskej republiky. Protikorupčný koordinátor zabezpečuje fungovanie
protikorupčného systému ministerstva, pomáha vedúcim zamestnancom
presadzovať protikorupčné opatrenia, koordinuje aktivity protikorupčnej
prevencie vrátane procesu riadenia korupčných rizík a v rámci svojej
pôsobnosti poskytuje odborné konzultácie v dotknutej oblasti.

Prijímateľmi protikorupčného programu sú všetci zamestnanci ministerstva vrátane zariadení a organizácií v jeho pôsobnosti.

Protikorupčný program: program eliminácie korupčného správania
zamestnancov organizácie zameraný na identifikáciu, posúdenie, vyhodnotenie a odstránenie faktorov korupčných rizík a zároveň na zmenšenie
priestoru pre korupciu a odstránenie motívu dopustiť sa korupcie.

Protikorupčný program je v súlade s princípmi iniciatívy pre otvorené
vládnutie zverejnený v zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky
č. 585/2018 z 12. decembra 2018 na webovom sídle ministerstva

Korupčné správanie: také správanie, ktoré vedie k vytváraniu, tolerovaniu a udržiavaniu priestoru pre vznik akejkoľvek formy korupcie,
v dôsledku ktorého vzniká, pokračuje alebo trvá požiadavka, prísľub,

www.minv.sk.

ponuka alebo príjem majetkovej alebo nemajetkovej výhody v súvislosti
s konaním, nekonaním, alebo zdržaním sa konania v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, internými predpismi či už v prospech
osôb organizácie (ministerstva), zainteresovaných osôb a/alebo tretích
strán.

Vymedzenie pojmov
Na účely realizácie protikorupčného programu sa používa vymedzenie
pojmov, ktoré použil odbor prevencie korupcie sekcie prevencie korupcie
a krízového manažmentu Úradu vlády Slovenskej republiky vo zverejnených materiáloch rozoberajúcich problematiku riadenia korupčných
rizík (https://www.bojprotikorupcii.gov.sk/metodicke-odporucanie-kriadeniu-korupcnych-rizik/).
Pre podmienky ministerstva dopĺňame nasledovné vymedzenie
použitých pojmov:

26

Pracovná skupina: skupina zložená zo zodpovedných zástupcov za jednotlivé útvary v pôsobnosti ministerstva, ktorá sa podieľa na plnení úloh
protikorupčnej problematiky.
Zodpovedný zamestnanec: menovaný zamestnanec s mandátom
záväzne rozhodovať za útvar v pôsobnosti ministerstva, ktorý zastupuje oblasť riešenia protikorupčnej problematiky a koordinovanie plnenia
úloh v oblasti protikorupčnej agendy. Pri plnení úloh zodpovedá za implementáciu protikorupčného programu na príslušnom útvare v pôsobnosti
ministerstva.

27
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Protikorupčný program má záväzný charakter. Na jeho príprave a implementácii spolupracujú všetky organizačné útvary v pôsobnosti
ministerstva prostredníctvom aktívnej účasti gestorov na identifikácii
rizikových oblastí pre vznik korupcie a prijímaní opatrení uvedených
v protikorupčnom programe. Postupným implementovaním jednotlivých odporúčaní a úloh z protikorupčného programu, zameraného
na odstránenie existencie korupcie v čo najvyššej možnej miere, môže
byť na základe identifikovaných nových potrieb v oblasti implementácie
efektívnych protikorupčných opatrení protikorupčný program dopĺňaný
a aktualizovaný.

protikorupčná
politika
Východisková situácia

Z organizačného poriadku ministerstva3, ktorým sa vymedzujú zásady
riadenia, organizácie a činnosti ministerstva, organizačné členenie
ministerstva, podriadenosť útvarov v pôsobnosti ministerstva, hlavné
úlohy útvarov v pôsobnosti ministerstva a rozsah riadiacich oprávnení
a zodpovedností je zrejmé, že pri definovaní protikorupčného programu
je potrebné zohľadňovať veľmi špecifické členenie a rozsah kompetencií
ministerstva a rôznorodosť oblastí jeho pôsobnosti.
Na základe celorezortnej identifikácie korupčných rizík bolo prostredníctvom pracovnej skupiny predložených 304 návrhov, ktoré vyústili do
zadefinovania hlavných oblastí, kde bola zvýšená pravdepodobnosť existencie korupčného rizika. V 40 % mali identifikované oblasti hodnotu
pravdepodobnosti korupčného rizika 3 až 4 stupňa, čo znamená veľmi
pravdepodobné riziko. Kľúčové oblasti, v rámci ktorých boli identifikované korupčné riziká, boli zadefinované ako oblasť rozhodovacích procesov, poskytovania informácií, prideľovania dotácií a kontrolnej činnosti.
Medzi korupčné riziká boli identifikované predovšetkým riziká pri nakladaní s verejnými financiami prostredníctvom realizácie verejného obstarávania súvisiacich najmä s rozhodovacími činnosťami pri schvaľovaní
postupu verejného obstarávania, pri vypracovaní súťažných podkladov
a výziev pri predkladaní ponúk alebo v procese vyhodnocovania ponúk.

Medzi ďalšie identifikované riziká korupčného správania patrí oblasť
práce s osobnými údajmi, kde môže prísť k úniku osobných údajov, úniku
informácií alebo nedovolenej manipulácii s nimi, napríklad pri vstupe do
informačných systémov alebo pri prijímaní neelektronických zásielok,
triedení a otváraní zásielok, zlyhanie ľudského faktora, ktoré môže viesť
k zlyhaniu v tejto oblasti z dôvodu konfliktu záujmov, nedostatočných
odborných skúseností alebo slabej integrity zamestnanca.
28

3 Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 39/2015.
4 Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 164/2012 zo dňa 27. 4. 2012.

4

Hodnotenie slabých a silných stránok,
ohrození a príležitostí v kontexte
implementácie protikorupčného programu
na úrovni ministerstva

Cieľom analýzy silných a slabých stránok riešenia protikorupčnej problematiky je, na základe východiskovej situácie, správne určiť smerovanie opatrení protikorupčného programu v podmienkach ministerstva tak, aby ich plnenie bolo reálne a vychádzalo z aktuálnych možností
rezortu ministerstva.

4.1. Slabé stránky pri realizácii protikorupčného programu
Pri definovaní východiskovej situácie sa zohľadňuje rozsiahlosť a členenie rezortu. Ministerstvo v rámci reformy ESO4 prevzalo komplexnú
agendu pre vybavenie potrieb občana a od roku 2012 sú v jeho pôsobnosti aj útvary, ktoré sú odvetvovo riadené inými rezortmi (napríklad
úsek regionálneho rozvoja sekcie verejnej správy ministerstva Úradom
vlády Slovenskej republiky; úsek povinného zmluvného poistenia sekcie
verejnej správy ministerstva Ministerstvom financií Slovenskej republiky).
Chápanie korupčného rizika je prevažne na teoretickej úrovni, definované všeobecne záväznými právnymi predpismi, internými predpismi,
nariadeniami a usmerneniami, ktoré sú nastavené tak, aby eliminovali
vznik korupčného rizika na jednotlivých pozíciách a v jednotlivých oblastiach pôsobnosti, ale zostáva neprevedené do praxe. Absentuje praktická
podpora integrity zamestnancov.
Potenciálne korupčné riziká spočívajú taktiež v prípadnom individuálnom zlyhaní zo strany jednotlivca. Predmetné riziko možno spájať
napríklad s úmyslom zvýhodniť niekoho (žiadateľa/ občana) oproti inému
v porovnateľnom postavení, s nedôsledným alebo absentujúcim preverovaním postupov či rozhodnutí.
29
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protikorupčná
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Existujúce interné predpisy, predovšetkým o etickom kódexe príslušníka
Policajného zboru, o etickom kódexe zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme, o etickom kódexe štátnych zamestnancov, o postupe
pri prijímaní darov od právnických a fyzických osôb a o vybavovaní
oznámení o protispoločenskej činnosti síce rámcovo vymedzujú problematiku etického správania, no z dôvodu následných viacerých legislatívnych úprav, ako aj schválenia protikorupčnej politiky si problematika rezortnej prevencie korupcie bude v nasledujúcom období vyžadovať
aktualizáciu príslušných interných predpisov.

4.3. Ohrozenia pre realizáciu protikorupčného programu

Miera úspešnosti realizácie protikorupčného programu závisí od vytvorenia legislatívnych podmienok (spracovanie a schválenie príslušnej internej
legislatívy), systémových predpokladov (informačná a technická podpora), nastavenia podporných procesov (riadenie, koordinácia, analytika a
hodnotenie) a osobnej zaangažovanosti každého rezortného zamestnanca
v prospech udržiavania nekorupčného pracovného prostredia a výkonu
všetkých zverených pracovných činností v duchu odbornosti, korektnosti,
transparentnosti, etiky a integrity.

4.2. Silné stránky pri realizácii protikorupčného programu

nie je iba záležitosťou verejnosti, ale má silnú podporu aj v zamestnancoch, ktorí svojím prístupom chcú dať najavo vlastnú integritu a zvyšovať
aj prostredníctvom svojho konania a správania sa mieru pozitívneho
názoru spoločnosti na situáciu vo verejnej správe.
Medzi silné stránky patrí podpora na najvyššej úrovni riadiacich zamestnancov rezortu aktívne pristupovať k riešeniu protikorupčnej problematiky a k systémovému riadeniu korupčných rizík, ako aj celospoločenská
a medzinárodná podpora v tejto oblasti.
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Možnou hrozbou pre realizáciu protikorupčného programu môže byť
podcenenie potenciálnych rizík korupčného správania, ľahostajnosť pri
identifikovaní korupčných rizík, formálnosť a povrchnosť pri vyhodnocovaní protikorupčných aktivít útvarov v pôsobnosti ministerstva a laxný
prístup k problematike riadenia korupčných rizík, zdĺhavé prijímanie
protikorupčných opatrení a ich nedôsledné zavádzanie do praxe, nedostatočný akcent na individuálnu zodpovednosť zamestnancov a rezervy
v posilňovaní motivácie zamestnancov na odstraňovaní korupčných
rizík.
K existencii rizík pre vznik korupčného správania prispieva taktiež
existencia priestoru na vynútenie alebo ponuky úplatku pri kontakte
s verejnosťou, nedostatočný, alebo len čisto formálny spôsob realizácie,
kontroly a vykazovania plnenia úloh protikorupčného programu; nedôveryhodná prax v rámci personálnej politiky obsadzovania riadiacich
postov organizácie nezodpovedajúca všeobecne záväzným právnym
predpisom a internými predpismi indikovaná takými skutočnosťami ako
nedostatočná prax, nezodpovedajúca znalosť problematiky, nesplnené
kvalifikačné kritériá, výnimky ako aj zvýhodňovanie a to tak ako pred
obsadením (menovaním, ustanovením...) tak aj v čase obsadenia.
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Pozitívnym zistením pri plnení počiatočných úloh v oblasti prevencie
korupcie na rezortnej úrovni je záujem zamestnancov rezortu aktívne
sa podieľať na zlepšovaní situácie a znižovaní priestoru pre korupčné
správanie. Angažovanosť jednotlivých útvarov v pôsobnosti ministerstva
ukázala, že spoločenská objednávka pri riešení korupčnej problematiky

protikorupčná
politika
4.4. Príležitosti pre realizáciu protikorupčného programu

fikované riziká sú v zmysle Metodiky Úradu vlády Slovenskej republiky
delené následne podľa ich vplyvu na a) nepatrné, b) nezanedbateľné,
c) znepokojujúce, d) veľmi znepokojujúce a e) krízové.

Podstatnými okolnosťami v prospech proaktívnej realizácie protikorupčného programu sú predovšetkým schválená protikorupčná politika
Slovenskej republiky na roky 2019 – 2023 uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 585/2018, priaznivá atmosféra pre zavádzanie protikorupčných
opatrení, rastúci tlak verejnosti na riešenie problémov spojených s korupciou a zavádzanie informačných technológií do riadenia korupčných
rizík.

Identifikácia rizík
Pre vypracovanie protikorupčného plánu je identifikácia korupčných
rizík nevyhnutná. Identifikácia korupčných rizík a ich predloženie
s návrhom opatrení pre protikorupčného koordinátora prebieha bezodkladne po identifikácii korupčných rizík. Určia sa ich oblasti a miera
vystavenia korupcie na jednotlivých pozíciách. Na danom procese sa
zúčastňujú vedúci zamestnanci alebo zodpovední zamestnanci všetkých
organizačných zložiek, kde bola pravdepodobnosť korupčného rizika hoci
aj minimálna. Každý zamestnanec organizačnej zložky vyplní formulár
možných korupčných rizík zaslaný protikorupčným koordinátorom.
Možné je identifikovať jedno, prípadne viac korupčných rizík. Proces
zbierania údajov je prednostne organizovaný na úrovni jednotlivých
útvarov v pôsobnosti ministerstva. Na základe zozbierania údajov z formulárov sa následne vyhodnocuje závažnosť korupčných rizík, ich význa-mnosť, pravdepodobnosť a vplyv. Úrovne korupčných rizík, ku ktorým
je priradená hodnota, sa vyhodnocujú číselne. Určuje sa aj ich stupeň
významnosti a vplyvu, ktorý bude súčinom bodového ohodnotenia pravdepodobnosti vplyvu a následku korupčného rizika. Tento proces má za
cieľ identifikovať závažnosť korupčných rizík a následne v rámci rezortu
prijímať rozhodnutia a opatrenia na riešenie korupčného rizika. Identi-
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6

Ciele a úlohy protikorupčného programu
Ciele protikorupčného programu vyplývajú z identifikovaných korupčných rizík na úrovni rezortu a zároveň nadväzujú priamo na vládou
Slovenskej republiky schválenú protikorupčnú politiku.
Hlavnými oblasťami protikorupčného programu sú na základe vytvorenej
analýzy zberu dát o identifikácii korupčných rizík oblasti rozhodovacích
procesov ‒ v oblasti verejného obstarávania v oblasti styku s klientmi,
pri udeľovaní oprávnení, povolení prideľovaní dotácií, poskytovania informácií a kontrolnej činnosti.
Identifikované riziká sú rozpracované na podmienky ministerstva
s nasledovnými cieľmi:
cieľ č. 1 Zmenšovať priestor na existenciu a vznik korupčných rizík,
cieľ č. 2 Zvyšovať povedomie zamestnancov a posilňovať ich integritu,
cieľ č. 3 Posilňovať integritu organizácie.

33

Vzdelávací protikorupčný balíček

5

Prostredníctvom vytvoreného zoznamu, ktorý zostavil odbor prevencie
kriminality kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky, boli identifikované hlavné oblasti rezortných korupčných rizík. Následne, na
základe rozdelenia úloh, sa pristúpilo k spolupráci s pracovnou skupinou.
Všetky navrhnuté opatrenia majú za cieľ oslabiť alebo odstrániť korupčné
riziká, zároveň zabezpečiť dosiahnutie cieľov organizácie. Ich aktualizácia bude možná minimálne dvakrát ročne.

Oznamovanie
korupcie
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a Ochrana
oznamovateľa korupcie
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Vestník Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 99/2019
99
Nariadenie
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 19. júna 2019
o vnútornom systéme vybavovania oznámení o protispoločenskej činnosti

Na zabezpečenie jednotného postupu v pôsobnosti
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na úseku
vnútorného
systému
vybavovania
oznámení
o protispoločenskej činnosti u s t a n o v u j e m :
Základné ustanovenia
Čl. 1

Obsah:
99. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vnútornom systéme
vybavovania oznámení o protispoločenskej činnosti

(1) Toto nariadenie upravuje vnútorný systém
vybavovania oznámení o protispoločenskej činnosti
podľa osobitného predpisu1) a vzťahuje sa na útvary
v pôsobnosti
Ministerstva
vnútra
Slovenskej
republiky2) (ďalej len „ministerstvo“), zariadenia
3)
ministerstva, rozpočtové organizácie ministerstva,4)
príspevkové organizácie ministerstva,5) preddavkové
organizácie ministerstva,6) akciové spoločnosti so 100
% majetkovou účasťou štátu založené ministerstvom7)
a na školy a školské zariadenia8) zriadené okresným
úradom v sídle kraja.
(2) Toto nariadenie upravuje postup pri
a) podávaní oznámení9) vymedzených osobitným
predpisom,
b) preverovaní oznámení a oprávneniach zodpovednej
osoby pri preverovaní oznámení,

c) zachovaní mlčanlivosti o totožnosti osoby
oznamovateľa,10)
d) evidovaní oznámení,
e) oboznamovaní oznamovateľa s výsledkom
preverenia jeho oznámenia,
f) spracúvaní
osobných
údajov
uvedených
v oznámení.
Čl. 2
Na účely tohto nariadenia sa rozumie
a) zamestnancom, príslušník Policajného zboru,
príslušník Hasičského a záchranného zboru,
príslušník Horskej záchrannej služby, štátny
zamestnanec vykonávajúci štátnu službu alebo
činnosť súvisiacu s vykonávaním štátnej služby,
zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme
alebo zamestnanec podľa Zákonníka práce, ak je
v pracovnoprávnom vzťahu k ministerstvu, alebo
k inej právnickej osobe, na ktorú sa vzťahuje
pôsobnosť podľa čl. 1 ods. 1,
b) zodpovednou osobou, Úrad inšpekčnej služby11)
(ďalej len „úrad“), ktorý plní úlohy podľa
osobitného predpisu,12)
c) preverovaním
oznámenia,
súhrn
činností
zodpovednej osoby zabezpečujúcich vybavenie
12)
oznámenia podľa osobitného predpisu.
Čl. 3
Podávanie oznámení

1)

§ 10 ods. 8 zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane
oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
2)
Čl. 6 ods. 1, čl. 12 a 12a nariadenia Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky č. 39/2015 o organizačnom
poriadku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
v znení neskorších predpisov.
3)
Čl. 7 nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
č. 39/2015.
4)
Čl. 8 ods. 1 nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky č. 39/2015.
5)
Čl. 8 ods. 2 nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky č. 39/2015.
6)
Čl. 5 nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
č. 39/2015.
7)
Čl. 11 nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky č. 39/2015.
8)
§ 10 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
9)
§ 2 písm. b) zákona č. 54/2019 Z. z.
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(1) Zodpovedná osoba zverejní na intranetovej
stránke http://infoweb.minv.sk spôsoby podávania
oznámení, kontaktné údaje zodpovednej osoby
a informácie o vnútornom systéme vybavovania
oznámení.
(2) Subjekty uvedené v čl. 1 ods. 1, ktoré nemajú
prístup na intranetovú stránku http://infoweb.minv.sk,
zverejnia spôsoby podávania oznámení podľa odsekov
3 až 6 a kontaktné údaje zodpovednej osoby na
svojich webových sídlach alebo na mieste prístupnom
pre zamestnancov jednotlivých pracovísk.
10)
11)
12)

§ 2 písm. a) zákona č. 54/2019 Z. z.
Čl. 3 písm. d) nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky č. 7/2019 o Úrade inšpekčnej služby.
§ 10 ods. 5 až 7 a § 11 ods.1 zákona č. 54/2019 Z. z.
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(3) Oznámenie možno
elektronickou formou.

podať

písomne

alebo

(4) Písomné oznámenie sa podáva zodpovednej
osobe na adresu Úrad inšpekčnej služby, Pribinova 2,
812 72 Bratislava, pričom na obálke je potrebné
uviesť text „URČENÉ PRE INŠPEKCIU –
NEOTVÁRAŤ“.
(5) Oznámenie podané elektronickou formou sa
zasiela na emailovú adresu zodpovednej osoby
podnetyzamestnancov@minv.sk.
(6) Oznámenie, ktoré bolo doručené inému útvaru
alebo inej osobe ako zodpovednej osobe, príslušný
subjekt bezodkladne postúpi zodpovednej osobe.
Preverovanie oznámení
Čl. 4
(1) Zodpovedná osoba posudzuje oznámenie podľa
obsahu,
bez
ohľadu
na
jeho
označenie
a preverí, či ide o oznámenie, a či oznamovateľ je
zamestnanec.
(2) Ak z obsahu podania vyplýva, že nejde
o oznámenie, zodpovedná osoba postúpi takéto
podanie na vybavenie podľa osobitného predpisu.13)
O tejto skutočnosti zodpovedná osoba informuje
osobu, ktorá podanie podala.
(3) Ak je podľa obsahu podania oznámením iba
jeho časť, zodpovedná osoba ho preverí iba v rozsahu
tejto časti.
(4) Zodpovedná osoba je povinná pri preverovaní
oznámenia
zachovávať mlčanlivosť o totožnosti
osoby oznamovateľa a dbať na ochranu osobných
údajov podľa osobitného predpisu.14)
(5) Oznámenia smerujúce proti zamestnancom
zodpovednej osoby preveruje komisia zriadená
riaditeľom úradu.
(6) Riaditeľ úradu vymenuje komisiu najneskôr do
5 pracovných dní od doručenia oznámenia, ktoré
smeruje proti zamestnancovi zodpovednej osoby.

13)

14)

Napríklad Trestný poriadok v znení neskorších predpisov,
zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb.
o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákon
Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z.
o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov,
zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, v znení neskorších
predpisov.
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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(7) Komisia je zložená z predsedu a ďalších 2
členov. Komisia je uznášaniaschopná, ak sú prítomní
všetci jej členovia.
(8) Za preverenie oznámenia a dodržanie lehôt
zodpovedá predseda komisie.
Čl. 5
(1) Zodpovedná osoba preverí oznámenie v lehote
určenej osobitným predpisom.15
(2) V odôvodnených prípadoch môže zodpovedná
osoba lehotu uvedenú v odseku 1 predĺžiť najviac o 30
dní. O predĺžení lehoty a o dôvodoch predĺženia
lehoty zodpovedná osoba bezodkladne informuje
oznamovateľa.
Čl. 6
Oprávnenia zodpovednej osoby pri preverovaní
oznámení
(1) Zodpovedná osoba je oprávnená vyzvať
subjekty uvedené v čl. 1 ods. 1, zamestnanca
a oznamovateľa, na poskytnutie dokumentov,
dokladov, vyjadrení a stanovísk potrebných
na preverenie oznámenia, ako aj vyžadovať od nich
potrebnú súčinnosť.
(2) Subjekt uvedený v čl. 1 ods. 1 a zamestnanec
poskytnú na žiadosť zodpovednej osoby dokumenty,
doklady, vyjadrenia, stanoviská a požadovanú
súčinnosť v určenej lehote.
Vybavenie oznámení
Čl. 7
(1) Zodpovedná osoba vyhotoví o výsledku
preverenia oznámenia správu o preverení oznámenia,
ktorá obsahuje
a) číslo preverovaného oznámenia podľa evidencie
oznámení,
b) predmet oznámenia,
c) meno a priezvisko, pracovné zaradenie a názov
organizačnej zložky zamestnávateľa osoby, ktorá
je predmetom preverovania skutočností uvedených
v oznámení,
d) výsledok preverenia oznámenia, v ktorom sú
zhrnuté skutočnosti uvádzané oznamovateľom a
ich posúdenie z hľadiska právnej relevancie vo
vzťahu
k možnému
naplneniu
prvku
protispoločenskej činnosti, ako aj ďalšie
skutočnosti zistené pri preverovaní oznámenia,

15)
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e) mená a priezviská osôb, ktoré oznámenia
preverovali a ich pracovné zaradenie a názov
organizačnej zložky zamestnávateľa,
f) dátum skončenia preverenia oznámenia.
(2) Oznámenia, na ktoré sa vzťahuje oznamovacia
povinnosť podľa osobitného predpisu,13) postúpi
zodpovedná osoba príslušnému orgánu.
(3) Opakované oznámenie, ak neobsahuje nové
skutočnosti sa nepreveruje, ak už bolo vybavené
podľa osobitného predpisu13) alebo podľa tohto
nariadenia. Oznamovateľ sa upovedomí o výsledku
predchádzajúceho
vybavenia
oznámenia
vo
vymedzenom rozsahu.
(4) Správu o preverení oznámenia schvaľuje a
podpisuje riaditeľ úradu.
Čl. 8
Zodpovedná
osoba
písomne
oznámi
oznamovateľovi výsledok preverenia oznámenia
podľa čl. 7 a opatrenia ak sa prijali na základe
preverenia oznámenia, najneskôr do 10 dní odo dňa
skončenia preverenia oznámenia. Ak bolo preverenie
oznámenia skončené postúpením veci na vybavenie
podľa osobitného predpisu,13) zodpovedná osoba si
vyžiada výsledok vybavenia v rozsahu ako to
umožňuje osobitný predpis a do 10 dní od doručenia
tohto výsledku s ním oboznámi aj oznamovateľa.
Čl. 9
Spracúvanie osobných údajov uvedených
v oznámení
Na účely vedenia evidencie oznámení je
zodpovedná osoba oprávnená spracúvať osobné údaje
uvedené v oznámení v rozsahu potrebnom na plnenie
jej úloh.
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Čl. 10
Evidovanie oznámení
(1) Zodpovedná osoba vedie evidenciu oznámení
v osobitnej systematickej evidencii oddelene od
ostatných
písomností,
v ktorej
zaznamenáva
nasledujúce údaje
a) dátum doručenia oznámenia,
b) meno, priezvisko a adresu pobytu osoby
oznamovateľa,
c) predmet oznámenia,
d) výsledok preverenia oznámenia,
e) dátum skončenia preverenia oznámenia.
(2) Zodpovedná osoba uchováva údaje uvedené
v odseku 1 v evidencii oznámení 3 roky odo dňa
doručenia oznámenia.
(3) Zodpovedná osoba zabezpečí taký spôsob
vedenia evidencie oznámení, aby bolo možné
preukázať, že vnútorný systém preverovania
oznámení sa vykonáva podľa osobitného predpisu.12)
Evidencia oznámení obsahuje možnosť vyhľadávania
a preverenia dodržiavania lehôt, ako aj preukázanie
spôsobu vybavenia oznámení.
Záverečné ustanovenia
Čl. 11
Zrušuje sa nariadenie Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky č. 83/2015 o vnútornom systéme
vybavovania podnetov o protispoločenskej činnosti
v znení nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky č. 11/2019.
Čl. 12
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júla 2019.
Č. z.: UIS-OO-2019/001580
Denisa Saková v. r.

Vzdelávací protikorupčný balíček
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§ 10 ods. 7 zákona č. 54/2019 Z. z.
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DELENIE ÚROVNÍ ŠTÁTNEJ SPRÁVY
THE DIVISION OF THE STATE ADMINISTRATION LEVELS
Systém úrovní je teda postavený na mnohosti v jednotnosti. Všetky úrovne používajú rovnaké prvky v mierne odlišnej kompozícii alebo farebnej verzii.
Vizuálny systém úrovní je rozvinutý na 4 úrovne podľa takéhoto princípu:
The system of levels is thus based on the multiplicity in unity. All levels use the same elements in a slightly different composition or colour.
The visual system of the levels is developed on 4 levels, according to the following principle:

1. Vrcholné štátne orgány a ministerstvá
The supreme state authorities and ministries
• plnofarebný štátny znak / the national emblem in full range of colours;
• horizontálna kompozícia / horizontal composition.

2. Ostatné ústredné orgány štátnej správy
The other central state administrative authorities
• plnofarebný štátny znak / the national emblem in full range of colours;
• vertikálna kompozícia / vertical composition.

3. Orgány štátnej správy
The state administration bodies
• jednofarebný štátny znak / monochromatic national emblem;
• vertikálna kompozícia / vertical composition.

ÚRAD
INŠPEKČNEJ SLUŽBY

4. Miestne orgány štátnej správy
The local state administration bodies
• namiesto štátneho znaku používajú súčasný symbol – znak územnej samosprávy
/ instead of the national emblem they use the current symbol – the local government sign;
• vertikálna kompozícia / vertical composition.

Takéto odlíšenie úrovní štátnej správy je dobrým vyjadrením ich vzťahu a zároveň dáva jasný signál budovania prehľadného systému orientovaného na občana.
Such differentiation of state administration levels is a good expression of their relationship and also gives a clear signal to the establishment of a transparent and citizen-oriented system.

NEDAJME ŠANCU

Logotypy štátnej správy Slovenskej republiky / The Logotypes of the State Administration of the Slovak Republic

6

KORUPCII
Čo je korupcia?
Zneužitiemocinaosobnéobohatenie,zneužitiepostavenia-zverenejmocinasúkromný úžitok alebo prospech. Korupciou môže byť sľub, ponuka alebo poskytnutie úplatku s cieľom ovplyvniť niekoho konanie alebo rozhodnutie, alebo žiadosť o úplatok, či
jeho prijatie. Úplatok nemusí mať iba finančnú podobu, môže ísť napr. o poskytnutie
informácií, hmotných darov či iných výhod, služieb, prípadne zvýhodňovanie známych, príbuzných a pod.
Korupcia môže mať tiež formu nápadne výhodnej zmluvy.

Dôvera obyvateľov v nestrannú a profesionálnu verejnú správu
je dôležitým atribútom právneho štátu.
Preto je prevencia korupcie a najmä ochrana zamestnancov
pred korupčným správaním významná.
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Ako postupovať, keď som
ako zamestnanec rezortu vnútra
svedkom korupcie?
písomne
oznámiť zodpovednej osobe na adresu Úrad inšpekčnej služby, Pribinova 2,
812 72 Bratislava, na obálke je potrebné uviesť
„URČENÉ PRE INŠPEKCIU – NEOTVÁRAŤ“;
osobne
podať na ktoromkoľvek organizačnom celku
Úradu inšpekčnej služby alebo na ktoromkoľvek útvare PZ;
telefonicky
na tel. číslach Úradu inšpekčnej služby 0961 0 43851
alebo na čísle 158;
elektronicky
na e-mail: podnetyzamestnancov@minv.sk
alebo uis@minv.sk (sťažnosti na útvary MV SR)
alebo oksppz@minv.sk (sťažnosti na útvary PZ).
Ak sťažnosť podaná v elektronickej podobe nie je autorizovaná podľa
osobitného predpisu, ani odoslaná prostredníctvom prístupového miesta,
ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa, sťažovateľ ju musí do
piatich pracovných dní od jej podania potvrdiť vlastnoručným podpisom, jej
autorizáciou podľa osobitného predpisu alebo jej odoslaním prostredníctvom
prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa, inak
sa sťažnosť odloží.
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DIZAJN MANUÁL / VISUAL IDENTITY GUIDE

Modelové príklady postupu nahlasovania korupcie
zamestnancom rezortu vnútra:

1

A

Spíšte si detailný úradný záznam o priebhu stretnutia a okolností,
ktoré danému stretnutiu predchádzali (uvádzajte dátum a čas):
ako sa osoba, ktorá sa dopustila korupčného konania, dostala
do kancelárie;

B

oznámte korupčné stretnutie nadriadenému (najlepšie je o skutočnosti
spísať úradný záznam a oboznámiť o ňom nadriadeného, respektíve dať mu
ho podpísať);

C

v prípade, že korupčné konanie má pokračovať ďalej, bezodkladne telefonicky kontaktujte Národnú kriminálnu agentúru
Prezídia PZ za účelom osobného podania trestného oznámenia, tak
aby nedošlo k zmareniu vykonania niektorých úkonov proaktívneho dokazovania zo strany orgá-nov činných v trestnom konaní
(prineste si so sebou záznam a vyššie spomenuté dôkazy: vytlačené e-maily, predložené vizitky atď.).

či išlo o dohodnuté stretnutie (ak áno, ako bolo dohodnuté - telefonicky alebo e-mailom - zadokumentujte o tom všetky dôkazy, napr.
vytlačte e-maily alebo vytvorte fotografiu obrazovky, na ktorej bude
jednoznačne vidieť, že dané číslo volalo a kedy volalo);
ako sa osoba dostavila do budovy (v prípade, že sa v budove nachádza
vrátnik a zamestnanec musí ísť danú osobu vyzdvihnúť, detailne popíšte
celý tento proces - kto kontaktoval zamestnanca, že dole sa nachádza
stránka, v akom čase išiel zamestnanec pre stránku, či použil výťah
alebo schodisko a iné drobné detaily v chronologickom slede), v prípade
ak ste vy, vrátnik alebo iný zamestnanec zaznamenali aj spôsob, ako sa
osoba dostavila (autom, pešo), uveďte aj toto, samozrejme s vysvetlením, ako ste si to všimli;
popíšte chronologicky a detailne samotné stretnutie v kancelárii
– kto kde sedel, ako prebiehal celý rozhovor, čo bolo predmetom
rozhovoru a ako sa osoba dopustila korupčného konania (čo možno
najpresnejšie si zapamätajte vypovedané slová), v prípade, že počas osobného stretnutia s danou osobou niekto vstúpil do kancelárie, uveďte
čas, kedy to bolo, či si dotyčný zamestnanec mohol danú osobu
všimnúť, ak osoba niečo predložila, napr. doklady, vizitky, uveďte
a predložiť ich;
popíšte osobu - čo mala oblečené, aké veci mala so sebou, prípadne
viditeľné zvláštnosti (zranenia tváre, krívanie, tetovanie a i.), uveďte,
či ste danú osobu videli po prvýkrát alebo sa poznáte už dlho
(ak sa poznáte dlho, ako ste sa zoznámili) a aké záležitosti ste počas
doby známosti s danou osobou až do korupčného stretnutia riešili;
detailne popíšte odchod stránky z budovy, čas kedy odišla;
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2

V prípade, že popisujete korupčné konanie z minulosti, kde nie je
predpoklad pokračovania do budúcnosti:

A

spíšte si detailný úradný záznam o tom, kto vám tieto skutočnosti popísal, ako sa o týchto skutočnostiach daná osoba dozvedela a všetky skutočnosti chronologicky, v časovom slede, ako sa
udiali (snažte sa, aby si daná osoba spomenula na detaily,
ako sú uvedené v bode 1 a) daného postupu);

B

oznámte možnú korupčnú situáciu nadriadenému (najlepšie je
o skutočnosti spísať úradný záznam a oboznámiť o ňom nadriadeného, respektíve dať mu ho podpísať);

C

uvedené skutočnosti písomne oznámte Národnej kriminálnej agentúre
Prezídia PZ.
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Ak ku korupčnému konaniu došlo v kancelárii zamestnanca - aktívne korupčné
správanie, ktoré môže pokračovať (niekto niečo sľuboval, ponúkal za vybavenie
veci a v budúcnosti má napríklad dôjsť k odovzdaniu sľúbeného úplatku):

schéma I.
Systém oznamovania protispoločenskej činnosti
(Schéma I.)

Ak ste sa ako zamestnanec Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
v súvislosti s výkonom svojho zamestnania dozvedel o protispoločenskej
činnosti vrátane korupcie, korupčného správania alebo bol v takejto
súvislosti na Vás vyvíjaný nátlak, je to možné v podmienkach rezortu
riešiť aj v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov
protispoločenskej činnosti a to prostredníctvom vnútorného mechanizmu
oznamovania protispoločenskej činnosti.
Podávanie a vybavovanie oznámení o protispoločenskej činnosti,
vrátane korupcie a korupčného správania je upravené vnútorným
predpisom, nariadením Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
č. 99/2019 o vnútornom systéme vybavovania oznámení o protispoločenskej činnosti (ďalej len „nariadenie“).

Oznámte to:

písomne zodpovednej osobe na adrese Úrad inšpekčnej služby,
Pribinova 2, 812 72 Bratislava a na obálku uviesť
„URČENÉ PRE INŠPEKCIU ‒ NEOTVÁRAŤ
elektronicky e-mailom na adrese
podnetyzamestnancov@minv.sk, uis@minv.sk,
oksppz@minv.sk
telefonicky na tel. číslach Úradu inšpekčnej služby
0961 0 43851 alebo na čísle 158
osobne na ktoromkoľvek organizačnom celku
Úradu inšpekčnej služby alebo na ktoromkoľvek útvare PZ

Zodpovedná osoba:

Chcete to oznámiť
v zmysle nariadenia?

preverí oznámenie v lehote do 90 dní
správu o preverení oznámenia schvaľuje a podpisuje riaditeľ
Úradu inšpekčnej služby
ak je to potrebné, príjmu sa opatrenia
je povinná zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa

Zodpovedná osoba do 10 dní odo dňa skončenia preverenia
oznámenia písomne oboznámi oznamovateľa s výsledkom
preverenia.
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ÁNO

Ak zamestnávateľ začne uskutočňovať voči oznamovateľovi
odvetnú činnosť, môžete sa obrátiť na zodpovednú osobu
alebo požiadať o ochranu Úrad na ochranu oznamovateľov
(Schéma II.).

! ALE POZOR !
Ak oznámenie nie je podané v dobrej viere
(dobromyseľne), ochrana sa neposkytuje.
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schéma I.
Systém oznamovania protispoločenskej činnosti
(Schéma I.)

Ak ste sa ako zamestnanec Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
v súvislosti s výkonom svojho zamestnania dozvedel o protispoločenskej
činnosti vrátane korupcie, korupčného správania alebo bol v takejto
súvislosti na Vás vyvíjaný nátlak:

Ide o závažnú protispoločenskú činnosť?

Chcete to oznámiť
v zmysle nariadenia?
Ak nechcete oznámenie podať v zmysle nariadenia,
je možné to oznámiť aj inak:

Ak ide o trestný
čin, oznámte to
polícii (NAKA) alebo
prokurátorovi.

Ak ide
o správny delikt,
oznámte to
správnemu orgánu.

Príslušné orgány oznámenie preveria,
o výsledku oznamovateľa upovedomia.
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NIE

Ak sa obávate odvetnej činnosti, alebo ju zamestnávateľ
začne voči Vám uskutočňovať, o prípadnej ochrane
rozhoduje prokurátor alebo správny orgán
(Pozri Schému II.).

Závažnou protispoločenskou činnosťou sa rozumie:
trestný čin poškodzovania finančných záujmov EÚ, trestný
čin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
trestné činy verejných činiteľov, trestné činy korupcie
alebo trestný čin, za ktorý možno uložiť trest odňatia slobody
viac ako tri roky,
správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou
hranicou určenou výpočtom, alebo viac ako 30 000 €.
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schéma II.
Systém oznamovania protispoločenskej činnosti
(Schéma II.)

Ak Vám zo strany zamestnávateľa hrozí alebo sa voči Vám
uskutočňuje odvetná činnosť:

Pred tým, ako sa obrátite na úrad, zvážte možnosť obrátiť sa na zodpovednú osobu
zamestnávateľa, jej úlohou je pomôcť Vám:

Úrad na ochranu oznamovateľov
protispoločenskej činnosti
a súdna ochrana:

Môžete sa obrátiť na Úrad na ochranu oznamovateľov
(“úrad”) do 15 dní, od kedy ste sa dozvedeli
o odvetnej činnosti.

Odvetná činnosť zahŕňa najmä:
Rozhodnutie v pracovnoprávnom vzťahu (pracovnoprávny úkon), s ktorým oznamovateľ nesúhlasí, ale aj hrozba odvetných opatrení, izolácia od ostatných zamestnancov, ponižovanie, zamedzenie kariérneho postupu, nepriaznivé pracovné
hodnotenie, pokarhanie, znevýhodnenie, predčasné ukončenie pracovnoprávneho

Úrad preskúma podnet (dôkazné bremeno leží na
zamestnávateľovi); vyzve zamestnávateľa, aby preukázal,
že odvetná činnosť nesúvisí s podaným oznámením.

vzťahu na dobu určitú zo strany zamestnávateľa, ukončenie pracovného pomeru
zo strany zamestnávateľa, znevažovanie dôstojnosti, ohováranie a iné poškodenie
dobrej povesti, odvolanie z funkcie vedúceho zamestnanca, účelová zmena miesta
výkonu práce, šikanovanie alebo iné formy obťažovania alebo diskriminácie.

Ak to zamestnávateľ nepreukáže, úrad bezodkladne
pozastaví účinnosť pracovnoprávneho úkonu na 30 dní.

Nezabudnite:
Aby Vám bola poskytnutá v externom kanáli ochrana, musíte splniť tie54/2019 Z.z.) - Vaše oznámenie môže prispieť alebo prispelo k objasneniu závažnej
protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo k usvedčeniu jej páchateľa,
- v internom kanáli sa ochrana poskytuje prostredníctvom súdneho konania

Úrad Vám poradí, ako sa brániť súdnou cestou
(návrh na nariadenie neodkladného opatrenia); ak súd
návrhu vyhovie, ochrana sa predlžuje podľa podmienok
stanovených súdom.
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to podmienky: - oznamujete závažnú protispoločenskú činnosť (§ 2 písm. d/ z.

Úrad Vám pomôže podať žalobu na zamestnávateľa
(antidiskriminačná žaloba). Ochrana trvá až do rozhodnutia
súdu o neplatnosti pracovnoprávneho úkonu
(z dôvodu diskriminácie).
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schéma II.
Systém oznamovania protispoločenskej činnosti
(Schéma II.)

Ak Vám zo strany zamestnávateľa hrozí alebo sa voči Vám
uskutočňuje odvetná činnosť:

Poskytnutie ochrany
v rámci trestného konania
a konania o správnom delikte.

Bolo už rozhodnuté o ochrane?

ÁNO

NIE

Zamestnávateľ
pred prijatím
pracovnoprávneho úkonu,
s ktorým nesúhlasíte, musí
požiadať o súhlas úrad.

Požiadajte prokurátora/
správny orgán
o poskytnutie ochrany;
ochrana sa poskytuje
až po jeho rozhodnutí.
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Úrad neodkladne preskúma podnet (dôkazné bremeno leží
na zamestnávateľovi); vyzve zamestnávateľa, aby preukázal,
že pracovnoprávny úkon nesúvisí s podaným oznámením.

Ak to zamestnávateľ nepreukáže, úrad súhlas nevydá,
pracovnoprávny úkon zamestnávateľa je neplatný.

Ochrana trvá počas celého trestného/správneho konania
a 3 roky po jeho skončení.
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Pribinova 2
812 72 Bratislava
Tel.: 0961 0 43851
alebo na čísle 158
Email: uis@minv.sk

národná
kriminálna agentúra
Prezídia
Policajného zboru
Pracovisko Bratislava
Račianska 45,
812 72 Bratislava
Tel.: 09610 56371
Pracovisko Nitra
Osvaldova 1,
949 01 Nitra
Tel.: 096130 6601
Pracovisko Banská Bystrica
Partizánska cesta 106,
974 64 Banská Bystrica
Tel.: 096160 6601
Pracovisko Košice
Rampová 7,
040 01 Košice
Tel.: 09619 66041
alebo na čísle 158

Informačné kancelárie
pre obete trestných činov
Bratislava / Tomášikova 46
Tel.: 0961/046 014
Trnava / Kollárova 8		
Tel.: 033/5564709
Nitra / Štefánikova trieda 69
Tel.: 037/6549324
Trenčín / Hviezdoslavova 3		
Tel.: 032/74 11 250

Úrad na ochranu
oznamovateľov
protispoločenskej
činnosti
Námestie slobody 29
811 06 Bratislava
bezplatná linka: 0800 221 213
Nahlásenie podnetu

www.oznamovatelia.sk/
formular

Žilina / Janka Kráľa 4		
Tel.: 041/511 74 25
Vzdelávací protikorupčný balíček

Úrad inšpekčnej služby

Banská Bystrica
/ Štefánikovo náb. 7		
Tel.: 0961/605 790
Prešov / Levočská 3		
Tel.: 051/7082458
Košice / Komenského 52		
Tel.: 055/6001445
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Zdroje:
Úrad vlády Slovenskej republiky
https://www.vlada.gov.sk/ako-sa-spravat-pri-stretnuti-s-korupciou/
https://www.bojprotikorupcii.gov.sk/protikorupcna-agenda/
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
https://www.minv.sk/?dotaznik&okruh=2&tema=18
Dôvodová správa k zákonu č. 312/2020 Z. z., o výkone rozhodnutia
o zaistení majetku a správe zaisteného majetku
https://www.aspi.sk/products/lawText/7/285225/1/2/dovodova-sprava-clit285225sk-dovodova-sprava-k-zakonu-c-312-2020-zz-o-vykone-rozhodnutia-o-zaisteni-majetku-a-sprave-zaisteneho-majetku
https://www.minv.sk/?protikorupcny_koordinator_zakladne_informacie

