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Protikorupčný e-learningový program bol vypracovaný národnou kriminálnou agentúrou Prezídia 
Policajného zboru s podporou Riaditeľstva OECD pre verejnú správu. 

Program bol vypracovaný na základe: 

 programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2016-2020; 

 národnej i rezortnej protikorupčnej politiky na roky 2019 – 2023; 

 medzinárodných štandardov pre boj proti korupcii, osobitne Dohovoru OECD o boji s podplácaním 
zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách a Odporúčania 
Rady OECD o integrite vo verejnej službe, ako aj iných nástrojov, manuálov a odporúčaní OECD. 

Cieľom protikorupčného e-learningového programu je podpora kultúry integrity, posilnenie 
prevencie korupcie a zvyšovanie povedomia o boji s trestnou činnosťou korupcie v národnom 
kontexte i v medzinárodných súvislostiach. 

Protikorupčný program, vypracovaný v slovenskej aj anglickej jazykovej mutácii,  je rozdelený do 
troch modulov, s nasledovným konceptom:

 Integrita vo verejnej službe;

 Eliminácia potenciálu pre korupciu;

 Zvyšovanie povedomia o korupcii v medzinárodnom obchodnom prostredí.

Každý modul je zložený z tematicky zameraných okruhov, obsahujúcich širokú škálu štandardov, 
noriem a politík, ako aj krátky test pre zhodnotenie porozumenia jednotlivých tematických okruhov.

Protikorupčný e-learningový program bol vypracovaný za účelom zvyšovania informovanosti, 
posilnenia kultúry integrity,  podpory  vzdelávania a profesionálneho rastu zamestnancov verejnej 
správy, podnikateľského sektora, občianskej spoločnosti a širokej verejnosti v interaktívnom, online 
dostupnom režime. 

Cieľom odborného seminára zameraného na protikorupčný e-learningový program je predstavenie 
nástrojov na posilnenie kultúry  integrity, zvyšovanie morálneho imperatívu  a elimináciu potenciálu 
pre korupciu vychádzajúc z národných, ako aj medzinárodných poznatkov a skúseností. 

Protikorupčný e-learningový program  je v plnom rozsahu k dispozícii na webovom sídle Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky: 

v slovenskom jazyku: http://www.minv.sk/?dotaznik

v anglickom jazyku: http://www.minv.sk/?survey 

Tento preklad je uverejnený po dohode s OECD. Nie je to oficiálny preklad OECD. Za kvalitu prekladu a jeho súlad s 

pôvodným jazykovým textom diela je výhradne zodpovedný autor (autori) prekladu. V prípade nesúladu pôvodného diela 

s prekladom sa za platný považuje iba text pôvodného diela.
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Medzinárodné nástroje, akým je tiež Odporúčanie 
OECD o integrite vo verejnej službe (2017), vychádzajú 
z komplexného a inkluzívneho prístupu pri rozvoji politík 
integrity a ich uplatňovaní v orgánoch verejnej moci, 
ako aj pri posilňovaní integrity a súvisiacich opatrení 
v súkromnom sektore a občianskej spoločnosti. 
Odporúčanie OECD o integrite vo verejnej službe zahŕňa 
tri piliere: 

  vybudovanie koherentného a komplexného 
systému integrity vo verejnej službe,

  budovanie kultúry integrity,

  vytvorenie podmienok pre vyvodzovanie 
zodpovednosti.

Budovanie kultúry integrity predstavuje významný 
proces z hľadiska návrhu inovatívnych politík u všetkých 
aktérov spoločnosti, vrátane podnikateľského sektora 
a občianskej spoločnosti. Vlády môžu usmerňovať tieto 
politiky prostredníctvom presadzovania zásad dobrej 
správy vecí verejných, akými sú transparentnosť, inklúzia, 
zodpovednosť, ako aj prostredníctvom stanovenia 
vysokých štandardov integrity vo verejnej službe. 

MODUL 1:

INTEGRITA VO 
VEREJNEJ SLUŽBE

 Zhrnutie 

Integrita vo verejnej službe je 
základom dobrej správy 
vecí verejných a jedným 
z kľúčových pilierov 
politických, hospodárskych 
a sociálnych štruktúr,  je 
podmienkou hospodárskeho 
a sociálneho blahobytu 
a prosperity občanov 
ako celku. Vďaka 
nej je ekonomika 
produktívnejšia, verejný 
sektor efektívnejší, spoločnosť 
a hospodárstvo inkluzívnejšie. 
Integrita vo verejnej službe 
predpokladá vytvorenie dôvery v štátnu 
moc, ale aj vo verejné inštitúcie, regulačné 
orgány, bankový a podnikateľský sektor.

Systémy integrity vo 
verejnej službe sú 
postavené na:

> Stanovení vysokých štandardov 
správania pre zamestnancov verejnej 
správy

> Riadení konfliktov záujmov 

> Riadení regulácie predchádzajúceho a 
následného zamestnania 

> Stanovení štandardov pre príjem darov

> Vyhýbaní sa rodinkárstvu 

> Podpore kultúry otvorenej organizácie 

> Zabezpečení transparentnosti v lobingu
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 Hlavné témy 

ŠTANDARDY 

Stanovenie vysokých štandardov integrity je 
základným predpokladom zodpovedného plnenia 
úloh na pracoviskách verejnej správy a budovania 
dôvery občanov k správe vecí verejných a vládnym 
inštitúciám. Kódex správania a etický kódex sú 
kľúčové nástroje pre podporu integrity a usmerňovanie 
správania zamestnancov verejnej správy. V Slovenskej 
republike viacero inštitúcií, vrátane Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky prijalo vlastný, interný etický 
kódex. Všeobecne platný etický kódex vypracovaný 
Radou pre štátnu službu pre zamestnancov štátnej 
správy v Slovenskej republike je v súčasnosti 
legislatívnom procese.

 KĽÚČOVÉ BODY

>  Stanovením vysokých štandardov správania vláda 
vytvára podmienky a podporuje kultúru integrity a 
zodpovednosti zamestnancov verejnej správy.

>  Etické kódexy vo verejnom sektore vymedzujú hranice 
správania, ako aj očakávané správanie. 

>  Hodnoty stanovené v kódexoch sa môžu líšiť medzi 
jednotlivými štátmi a subjektmi, avšak všetky sa 
usilujú zabezpečiť, aby boli rozhodnutia prijímané vo 
verejnom záujme a podľa transparentných kritérií.

KONFLIKT ZÁUJMOV 

Konflikty záujmov sú nevyhnutnou realitou. Cieľom 
nastavenia efektívnej politiky riešenia konfliktov záujmov 
je zabezpečiť nestrannosť a plnenie pracovných úloh 
bez uprednostňovania súkromného záujmu.

 KĽÚČOVÉ BODY

>  Ku konfliktu záujmov dochádza vtedy, keď je 
schopnosť zamestnanca verejnej správy byť 
objektívnym oslabená z dôvodu jeho osobných, 
rodinných alebo podnikateľských záujmov alebo 
presvedčenia.

>  Konflikt záujmov je bežným a  nie je automaticky 
nelegálnym, nelegálne je konanie v konflikte záujmov.

>  Konflikt záujmov je možné vyriešiť buď elimináciou 
konfliktných záujmov alebo odmietnutím účasti v 
každom štádiu procesu rozhodovania.

PREDCHÁDZAJÚCE/NÁSLEDNÉ 
ZAMESTNANIE  

Presun medzi pozíciami vo verejnom a súkromnom 
sektore sa zvyšuje z dôvodu rastúcej synergie medzi 
sektormi. Fenomén takzvaných „otáčajúcich sa 
dverí“ môžu občania vnímať ako nečestné využitie 
výhod z informácií alebo kontaktov získaných z 
predchádzajúceho zamestnania, čo môže znižovať 
dôveru v orgány verejnej správy. V tejto súvislosti by 
mali štáty prijať pravidlá na reguláciu presunu medzi 
pozíciami vo verejnom a súkromnom sektore. 

 KĽÚČOVÉ BODY

>  Presuny medzi verejným a súkromným sektorom 
môžu byť prospešné pre obidva sektory, ale musia byť 
regulované, aby sa predišlo nielen skutočnému, ale aj 
zdanlivému konfliktu záujmov.

>  Oblasti potenciálneho konfliktu záujmov sa môžu 
vzťahovať napríklad na budúce zamestnanie v 
spoločnosti, ktorá je dodávateľom pre orgán verejnej 
správy, alebo neprimerané využitie vplyvu po odchode 
z pozície vo verejnej správe a poskytnutie dôverných 
informácií.

DARY   

Zamestnancom verejnej správy môžu byť ponúknuté 
dary alebo pohostinnosť a môžu sa dostať do situácie, 
v ktorej je náročné posúdiť, či je dar jednoducho darom 
alebo či je podaný s úmyslom ovplyvniť rozhodovanie. 
Či už s úmyslom ovplyvniť rozhodovanie alebo nie, 
prijatie daru bude mať vplyv vo väčšine prípadov na 
objektivitu zamestnanca verejnej správy. Keďže je 
niekedy náročné odmietnuť dar, štáty by mali pre 
zamestnancov vypracovať zásady, ako majú konať v 
prípade ponuky darov alebo pohostinnosti. 

 KĽÚČOVÉ BODY

>  Dar nemusí byť rovný úplatku.

>  Dary môžu spôsobiť konflikt záujmov, ak sú s nimi 
spojené očakávania.

>  Zamestnanci verejnej správy by mali odmietnuť dary a 
oznámiť dar svojmu zamestnávateľovi.
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RODINKÁRSTVO  

Rodinkárstvo je špecifickou formou konfliktu záujmov, 
kedy zamestnanci verejnej správy využívajú svoju 
pozíciu, aby zabezpečili výhody pre svoju rodinu 
alebo priateľov. Pravidlá pre boj proti rodinkárstvu 
buď zakazujú prijímanie príbuzných a priateľov do 
zamestnania alebo sa zameriavajú na zavedenie 
systému založeného na zásluhách. 

 KĽÚČOVÉ BODY

> Rodinkárstvo je forma zvýhodňovania, ktorá 
môže negatívne ovplyvňovať efektivitu, morálku a 
podkopávať dôveru vo verejnej správe.

> Zamestnanci verejnej správy by sa mali zdržať 
prijímania alebo ovplyvňovania akéhokoľvek 
rozhodnutia o zamestnaní rodinného príslušníka alebo 
obchodného partnera.

>  K rizikám rodinkárstva môže dôjsť osobitne 
počas procesu prijímania do zamestnania, počas 
trvania zamestnaneckého pomeru a pri externých 
rokovaniach, napríklad pri zadávaní objednávok alebo 
udeľovaní licencií.

KULTÚRA OTVORENEJ ORGANIZÁCIE 

Organizácie by sa mali usilovať vytvoriť takú kultúru 
dôvery, v ktorej by sa zamestnanci cítili dostatočne 
bezpečne, aby v dobrej viere a na základe primeraných 
dôvodov nahlásili zneužitie úradnej moci, o ktorom sa 
dozvedia. Môžu existovať viaceré dôvody neochoty 
ľudí nahlásiť takéto zneužitie; jedným z dôvodov môže 
byť obava z represie a z následkov takéhoto konania. 
Preto jednotlivé štáty potrebujú prijať jasné pravidlá 
a postupy pre oznamovanie podozrenia z porušení 
štandardov integrity, ako aj pre zabezpečenie zákonnej 
ochrany a postupov proti všetkým druhom odvety ako 
následku takého oznamovania. 

 KĽÚČOVÉ BODY

>  Ochranu oznamovateľov protiprávneho konania môže 
podporiť posilnenie kultúry dôvery organizácie, ktorá 
reaguje na obavy týkajúce sa integrity.

>  Ochrana oznamovateľov protiprávneho konania 
je poslednou líniou ochrany verejného záujmu 
prostredníctvom oznámenia prípadov zneužitia 
úradnej moci, podvodu alebo korupcie v organizácii.

>  Ochrana oznamovateľov protiprávneho konania 
môže mať odstrašujúci vplyv tým, že zvyšuje riziko 
odhalenia korupčného správania.

>  Oznamovatelia protiprávneho konania potrebujú mať 
istotu, že im budú poskytnuté ochranné opatrenia pri 
oznámení prípadov trestnej činnosti.

LOBING  

Lobing má potenciál napomáhať pri demokratickej 
participácii zainteresovaných strán na  tvorbe a 
implementácii verejnej politiky. Politikom môže 
poskytovať cenné poradenstvo a informácie od tretích 
strán. Lobing je často vnímaný ako neprehľadná 
aktivita, ktorej výsledkom môže byť neprimeraný vplyv, 
nespravodlivá konkurencia a ovládnutie politiky. Štáty 
by mali zvýšiť transparentnosť a integritu lobingu 
prostredníctvom zavedenia nástrojov na zabezpečenie 
dostatku informácií o podstate a pravidlách lobingu.

 KĽÚČOVÉ BODY

> Lobing je súčasťou demokratického procesu.

> Regulácia lobingu zabezpečuje spravodlivý a 
rovnocenný prístup k procesu tvorby politík v 
prospech spoločenských záujmov.

> Za účelom garancie rovnakých podmienok  a zmiernenia 
rizika nezákonného vplyvu zo strany záujmových skupín 
je potrebné zabezpečiť reprezentatívnosť názorov a 
posilniť transparentnosť lobingu.
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MODUL 2:

ELIMINÁCIA POTENCIÁLU  
PRE KORUPCIU

 Zhrnutie 

Korupcia je vážnou spoločenskou hrozbou s 
priamym dopadom na stabilitu a bezpečnosť krajiny, 
vrátane jej politického, ekonomického a sociálneho 
systému. Škodlivý dopad korupcie na spoločnosť 
je globálnym problémom, ktorý je potrebné riešiť na 
národnej úrovni, ako aj na úrovni medzinárodného 
spoločenstva.

Korupcia môže nadobúdať mnoho foriem, od malých 
úplatkov až po odvedenie veľkých súm peňazí pre 
osobný zisk. Na tejto trestnej činnosti sa zúčastňujú 
minimálne dva subjekty, ktoré vytvárajú prvky 
vzájomného záväzku, ale aj prospechu. Pri korupcii nie 
je personifikovaná obeť, poškodená je dôvera v orgány 
verejnej moci i celá spoločnosť. 

V Slovenskej republike je legislatívny rámec 
penalizujúci „korupciu“ upravený v treťom dieli ôsmej 
hlavy osobitnej časti zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný 
zákon v znení neskorších predpisov, v rámci ktorého 
sú definované skutkové podstaty trestných činov 
prijímania úplatku, podplácania, nepriamej korupcie, 
volebnej korupcie a športovej korupcie.

Skrytý a zároveň konsenzuálny charakter trestných 
činov korupcie sťažuje proces odhaľovania a 
vyšetrovania tejto trestnej činnosti. V danom procese 
zohrávajú významnú úlohu oznamovatelia korupcie, 
ktorých podmienky ochrany v súvislosti s ich 
pracovnoprávnymi vzťahmi upravuje zákon č. 54/2019 
Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej 
činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Slovenská republika je zmluvnou stranou zásadných 
medzinárodných dohovorov vzťahujúcich sa na boj 
proti korupcii, prijatých na pôde OECD, OSN, Rady 
Európy a Európskej komisie. V kontexte národných 
potrieb prevencie korupcie ako aj odporúčaní 
medzinárodných organizácií boli v pôsobnosti Úradu 
vlády Slovenskej republiky vypracované významné 
protikorupčné dokumenty, akými sú Protikorupčná 
politika Slovenskej republiky na roky 2019 – 2023 a 
Národný protikorupčný program.

V kontinuite národnej protikorupčnej politiky bol na 
každom ministerstve a iných ústredných orgánoch 
verejných správy vypracovaný a zverejnený program 
boja proti korupcii. Z dôvodu garancie protikorupčnej 
politiky v rámci rezortov boli ustanovení koordinátori. 

Za efektívnu protikorupčnú politiku a elimináciu  
korupcie však nie sú zodpovedné len štátne orgány, 
za úspešnosť boja na danom úseku musí niesť 
zodpovednosť každý jednotlivec svojím postojom 
rezolútneho odmietnutia a oznámenia akýchkoľvek 
náznakov korupčných praktík orgánom činným v 
trestnom konaní.

 KĽÚČOVÉ BODY PRE ZAPAMÄTANIE 

> Korupcia súvisí s porušením právnych predpisov, 
interných smerníc, etických noriem, integrity, 
ale tiež neformálnych pravidiel spoločenského 
správania. 

> Za korupčné správanie je možné označiť 
aj spoločenské javy, akými sú rodinkárstvo 
(nepotizmus), klientelizmus a favoritizmus 
(nadržiavanie).

> Zjednodušená definícia korupcie, taktiež využívaná 
v medzinárodnom prostredí, označuje korupciu 
ako zneužívania verejnej moci na nezákonné, 
súkromné ciele.

> Z dôvodu rôznorodosti foriem korupčného 
správania a jeho prispôsobivosti novým 
spoločenským podmienkam neexistuje jednotná 
definícia zahrňujúca všetky aspekty tohto 
nežiaduceho spoločenského javu. 

> Nie všetky prejavy korupcie majú trestnoprávnu 
podobu a sú postihnuteľné podľa Trestného 
zákona 
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 Hlavné body

FAKTORY KORUPCIE  

 KĽÚČOVÉ BODY

>  Korupcia sa v rôznych formách prejavuje v rámci celej 
spoločnosti, postihuje politickú reprezentáciu, verejnú 
správu,  ale aj kultúrny a športový život. 

>  Korupciu zo sociologického hľadiska je možné 
charakterizovať ako sociálny vzťah minimálne dvoch 
aktérov kooperujúcich pri výmene tovaru a služieb.

>  Úplatok nemusí byť explicitne žiadaný, jeho výskyt 
môže byť podmienený predvídaným korupčným 
správaním v rámci korupčnej klímy v spoločnosti. 

>  Korupčné správanie je zamerané na získanie určitej 
výhody pre osobu, jej rodinu, príbuzných alebo 
známych na úkor ostatnej spoločnosti.

>  Predmetom korupcie je najčastejšie finančný 
prospech, ale môže ísť aj o iný materiálny alebo 
nemateriálny prospech, akým je napríklad politický 
kapitál, či iné výhody alebo služby. 

VYUŽITIE TRESTNÉHO PRÁVA NA 
ÚČELY OCHRANY SPOLOČNOSTI PRED 
KORUPCIOU 

 KĽÚČOVÉ BODY

>  Z hľadiska naplnenia skutkovej podstaty trestného 
činu prijímania úplatku, vyžaduje prijatie, vyžiadanie 
alebo vymoženie prísľubu úplatku.

>  Trestný čin podplácania je definovaný sľúbením, 
ponúknutím alebo poskytnutím úplatku.

>  Trestné činy nepriamej korupcie postihujú intervenciu, 
pôsobiacu na výkon právomoci subjektov trestných 
činov prijímania úplatku, ako aj páchateľa ktorý 
prostredníctvom ďalšej osoby zabezpečuje 
intervenciu u subjektov trestných činov podplácania.  

>  Športová korupcia nachádza výraz v dvoch 
skutkových podstatách: podplácanie a prijímanie 
úplatku so zámerom ovplyvniť priebeh alebo výsledok 
súťaže.

>  Volebná korupcia zahŕňa dve formy a to aktívnu 
korupciu - páchateľ poskytne, ponúkne alebo sľúbi 
úplatok; a pasívnu korupciu – páchateľ prijme, žiada 
alebo dá si sľúbiť  úplatok v súvislosti s voľbami. 

TRESTNOPRÁVNE ASPEKTY KORUPCIE 
 KĽÚČOVÉ BODY

>  Trestný zákon definuje úplatok ako vec alebo iné 
plnenie majetkovej alebo nemajetkovej povahy, pre 
ktoré nie je právny nárok.  

>  Podľa Trestného zákona vecou všeobecného záujmu 
sa rozumie záujem presahujúci rámec individuálnych 
práv  a záujmov jednotlivca, ktorý je dôležitý z 
hľadiska záujmov spoločnosti. 

> Trestný zákon upravuje povinnosť oznamovať trestné 
činy korupcie ako aj  trestnú zodpovednosť za 
neoznámenie takéhoto trestného činu. 

>  Podľa Trestného zákona trestnosť vymedzených 
trestných činov podplácania a nepriamej korupcie 
zaniká, ak páchateľ úplatok poskytol alebo sľúbil len 
preto, že bol o to požiadaný a urobil o tom dobrovoľne 
bez odkladu oznámenie príslušným orgánom činným v 
trestnom konaní.
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>  Trestnoprocesný kódex umožňuje zastavenie 
trestného stíhania voči obvinenému v prípravnom 
konaní, respektíve mimoriadne zníženie trestu 
páchateľovi, ak sa tento významnou mierou podieľal 
na objasnení trestného činu korupcie. 

KORUPCIA AKO DRUH TRESTNÉHO ČINU  
 KĽÚČOVÉ BODY

>  Na rozdiel od ostatných trestných činov, pri ktorých 
poškodený má záujem na odhalení trestného činu, 
trestné činy korupcie sú páchané so súhlasom a 
profitom oboch zúčastnených strán. 

>  Skrytý a zároveň konsenzuálny charakter korupčných 
trestných činov sťažuje proces odhaľovania a 
vyšetrovania tejto trestnej činnosti.

>  Na základe skutkových podstát trestných činov 
korupcie je  možné postihovať nielen subjekt, ktorý 
sľúbi, poskytne či ponúkne úplatok, ale aj subjekt, 
ktorý tento úplatok prijme, žiada alebo si ho dá sľúbiť. 

>  Okrem základných strán, korupovaného a 
korumpujúceho, môžu byť účastníkmi trestnej činnosti 
tiež iní aktéri.

>  V procese odhaľovania a vyšetrovania trestných 
činov korupcie zohrávajú významnú úlohu jej 
oznamovatelia zo všetkých sfér verejného života i z 
radov občanov. 

ÚROVNE KORUPCIE: MEDZINÁRODNE 
HODNOTENIE 
 KĽÚČOVÉ BODY

>  Korupcia je fenoménom, ktorý sa nedá presne 
vymedziť ani zmerať. Pri zisťovaní rozsahu a 
identifikácii korupcie sa najčastejšie vychádza z jej 
trestnoprávnej kvalifikácie. 

>  Medzinárodné organizácie, akými sú OECD, OSN, 
Rada Európy a Európska komisia napomáhajú 
procesu medzinárodného hodnotenia tým, že 
vytvárajú a v praxi aplikujú mechanizmy hodnotenia 
úrovne implementácie a efektívnej aplikácie 
protikorupčných nástrojov.

>  Medzinárodné organizácie a  inštitúcie zohrávajú  
dôležitú úlohu v medzinárodnom hodnotení úrovne 
korupcie a vypracovaní komparatívnych analýz s 
potenciálom pre využitie ich záverov pri formovaní 
národných politík.

PREVENCIA KORUPCIE 
 KĽÚČOVÉ BODY

>  Za úspešnosť prevencie a boja s trestnou činnosťou je 
zodpovedný každý jednotlivec spoločnosti, osobitne 
prostredníctvom odmietnutia korupcie a nahlasovania 
trestných činov.

>  Koncepčným zámerom preventívnej protikorupčnej 
politiky je ochrana verejného záujmu,  podpora a 
presadzovane transparentnosti, zlepšenie kvality 
legislatívneho a právneho prostredia, zvyšovanie 
kultúry integrity, zlepšenie podmienok pre podnikanie a 
zmenšovanie priestoru a príležitostí pre korupciu. 

>  V záujme eliminácie negatívnych vplyvov korupcie, 
rozpracovania národných protikorupčných iniciatív, ako aj 
z dôvodu medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky 
bol na každom ministerstve vypracovaný a webom sídle 
zverejnený rezortný protikorupčný program.  

>  Prevencia korupcie na národnej úrovni je v gescii 
odboru prevencie korupcie sekcie prevencie korupcie a 
krízového manažmentu Úrade vlády Slovenskej republiky.
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MODUL 3

ZVYŠOVANIE POVEDOMIA O 
KORUPCII V MEDZINÁRODNOM 
OBCHODNOM PROSTREDÍ

 Zhrnutie 

Závažnosť dôsledkov, ktoré v individuálnej, ale aj 
spoločenskej a hospodárskej rovine prináša korupcia, 
robia tému boja s touto trestnou činnosťou významnou 
na národnej úrovni, ako aj na úrovni medzinárodného 
spoločenstva. Na danú skutočnosť reflektujú aj 
medzinárodné organizácie a inštitúcie, akými sú OECD, 
OSN, Rada Európy a Európska komisia, ktoré prijali 
celý rad medzinárodných dohovorov umožňujúcich 
koordinovaný postup pri eliminácii tejto trestnej činnosti.

Významný nástroj eliminácie korupcie, osobitne 
v medzinárodnom podnikateľskom prostredí, 
predstavuje Dohovor OECD o boji s podplácaním 
zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných 
obchodných transakciách (1997). Dohovor OECD je 
právne záväzným medzinárodným nástrojom, ktorý 
doteraz ratifikovalo 44 krajín, pre Slovenskú republiku 
nadobudol platnosť v roku 1999. Ratifikáciou Dohovoru 
OECD sa zmluvné strany zaviazali odhaľovať vyšetrovať 
a  sankcionovať podplácanie zahraničných verejných 
činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách. 

Za účelom monitorovania implementácie Dohovoru OECD 
zmluvnými stranami je v praxi uplatňovaný mechanizmus  
vzájomného hodnotenia krajín (peer-to-peer review). Tento 
proces pozostáva z cielene zameraných fáz, z ktorých 
je za každú krajinu vypracovaná správa obsahujúca 
odporúčania na zlepšenie implementácie Dohovoru 
OECD. Slovenská republika bola hodnotená v prvých 
troch doteraz realizovaných fázach, v roku 2021 bude 
hodnotená štvrtej fáze. 

Slovenská republika, ako zmluvná strana Dohovoru 
OECD, uskutočnila celý rad legislatívnych a  
inštitucionálnych zmien i protikorupčných opatrení, 
zameraných na prevenciu a postihovanie trestných 
činov korupcie zahraničných verejných činiteľov. 
Podstatnou zmenou bolo zavedenie zákonných 
ustanovení definujúcich zahraničného verejného činiteľa, 
trestný čin aktívnej, pasívnej a nepriamej korupcie 
zahraničného verejného činiteľa, ako aj postupy pre 
odhaľovanie a trestné stíhanie týchto trestných činov. 

Na pôde OECD boli vypracované aj ďalšie odporúčania 
pre boj proti podplácaniu v medzinárodných 
obchodných transakciách. Z hľadiska prevencie a 
zvyšovania povedomia o trestných činoch korupcie je 
významné Odporúčanie Rady OECD z roku 2009 pre 
ďalší boj proti podplácaniu zahraničných verejných 
činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách 
a jeho dve prílohy obsahujúce odporúčania k 
implementácii Dohovoru OECD, ako aj usmernenia na 
zabezpečenie vnútorných kontrol, etických zásad a 
dodržiavanie programov, zameraných na prevenciu a 
odhaľovanie zahraničnej korupcie.

K zásadným dokumentom medzinárodného významu 
patria aj Smernice OECD pre nadnárodné spoločnosti, 
vypracované v súlade s medzinárodne uznávanými 
štandardmi, ktoré predstavujú medzinárodný kódex 
etických zásad pre zodpovedné podnikanie. Smernice 
reflektujú potreby protikorupčného správania 
nadnárodných spoločností, vrátane malých a 
stredných domácich podnikov. V Slovenskej republike 
implementáciu smerníc usmerňuje Národné kontaktné 
miesto zriadené pri Ministerstve hospodárstva 
Slovenskej republiky. 

 KĽÚČOVÉ BODY PRE ZAPAMÄTANIE 

> Dohovor OECD je právne záväzným nástrojom pre 
podporu zmluvných štátov v boji s podplácaním v 
medzinárodných obchodných transakciách. 

> Implementácia ustanovení Dohovoru OECD 
je monitorovaná prostredníctvom systému 
vzájomného hodnotenia. 

> Odporúčanie Rady OECD z roku 2009 pre ďalší 
boj proti podplácaniu zahraničných verejných 
činiteľov v medzinárodných obchodných 
transakciách a jeho dve prílohy sú zamerané na 
posilnenie implementácie Dohovoru v  boji proti 
zahraničnej korupcii.
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 KĽÚČOVÉ BODY TO REMEMBER 

> Smernice OECD pre nadnárodné spoločnosti 
poskytujú usmernenie pre zodpovedné podnikanie 
vo všetkých druhoch spoločností. 

> Slovenská republika implementovala ustanovenia 
Dohovoru OECD do svojej legislatívy za účelom 
odhaľovania, vyšetrovania a  sankcionovania 
aktívnej, pasívnej a nepriamej korupcie 
zahraničných verejných činiteľov. 

> V roku 2016 bol do slovenského právneho 
poriadku zavedený princíp trestnej zodpovednosti 
právnických osôb. 

 Hlavné body

PREDPOKLADY PRE BOJ PROTI KORUPCII 
V MEDZINÁRODNÝCH OBCHODNÝCH 
TRANSAKCIÁCH   

 KĽÚČOVÉ BODY

>  OECD je svetovou autoritou v oblasti boja s korupciou 
v medzinárodnom obchode, v kontexte Dohovoru o  
boji s podplácaním zahraničných verejných činiteľov v 
medzinárodných obchodných transakciách. 

>  Zmluvné štáty Dohovoru OECD sa zaviazali, že 
budú odhaľovať a trestne stíhať trestný čin korupcie 
zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných 
obchodných transakciách.

>  Zmluvné štáty sa zaviazali implementovať ustanovenia 
Dohovoru OECD a vytvoriť zákonné predpoklady 
pre uplatnenie trestného postihu fyzických osôb a 
právnických osôb za trestné činy korupcie.

>  Trestnými činmi podľa Dohovoru OECD je aj 
pokus o podplatenie a príprava na podplatenie,  
spolupáchateľstvo, vrátane podnecovania, 
napomáhania a navádzania alebo schvaľovania 
podplácania zahraničného verejného činiteľa. 

MONITOROVACÍ MECHANIZMUS 
DOHOVORU OECD  

 KĽÚČOVÉ BODY

>  Monitorovací proces úrovne implementácie Dohovoru 
OECD je zabezpečovaný prostredníctvom “Pracovnej 
skupiny OECD pre úplatkárstvo v medzinárodných 
obchodných transakciách”.

>  Monitorovaniu a hodnoteniu implementácie Dohovoru 
OECD sa musia podrobiť všetky zmluvné štáty.

>  Monitorovací proces úrovne implementácie Dohovoru 
OECD sa uskutočňuje priebežne vo viacerých 
fázach vzájomných hodnotení, ktoré sa líšia svojím 
zameraním a poslaním.

>  V súčasnosti  prebieha Fáza 4 vzájomných hodnotení 
zmluvných krajín Dohovoru OECD. 
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PREVENCIA A ZVYŠOVANIE POVEDOMIA 
O PODPLÁCANÍ ZAHRANIČNÝCH 
VEREJNÝCH ČINITEĽOV  

 KĽÚČOVÉ BODY

>  Obsahové vymedzenie Dohovoru OECD bolo viackrát 
dopĺňané odporúčaniami Rady.   

> Odporúčanie OECD z roku 2009 sa podstatnou mierou 
zamerané na prevenciu korupcie a budovaniu kapacít.

>  Odporúčanie OECD z roku 2009 obsahuje dve 
prílohy s osvedčenými postupmi pre implementáciu 
Dohovoru a prevenciu korupcie.

>  Príloha II – je určená spoločnostiam pre 
zabezpečovanie vnútorných kontrol, etických 
zásad a dodržiavanie programov alebo opatrení 
na predchádzanie a odhaľovanie zahraničného 
podplácania.

SMERNICE OECD PRE NADNÁRODNÉ 
SPOLOČNOSTI 

 KĽÚČOVÉ BODY

>  Smernice slúžia na presadzovanie štandardov 
zodpovednosti, morálky a kultúry nadnárodných 
spoločností, v systéme medzinárodných obchodných 
vzťahov.

>  Smernice reflektujú potreby a sú aplikovateľné aj v 
podmienkach malých a stredne veľkých podnikov.

>  Smernice nie sú právne záväzné, spoločnosti nemôžu 
byť sankcionované za nedodržanie súladu a  nemôžu 
žiadať kompenzáciu z tohto dôvodu.

>  V kapitole VII Smerníc sú formulované odporúčania 
pre zodpovedné správanie nadnárodných spoločností 
vo vzťahu k potenciálnym rizikám korupcie.

> Slovenská republika zriadila Národné kontaktné 
miesto pre Smernice pre nadnárodné spoločnosti pri 
Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky.

VNÚTROŠTÁTNE PRÁVNE NORMY PRE  
STÍHANIE PODPLÁCANIA ZAHRANIČNÝCH  
VEREJNÝCH ČINITEĽOV  
 KĽÚČOVÉ BODY

>  Zahraničný verejný činiteľ je definovaný ako osoba, 
ktorá zastáva zákonodarnú, súdnu alebo správnu 
funkciu v cudzej krajine, vrátane hlavy štátu, alebo 
v medzinárodnej organizácií , prípadne v právnickej 
osobe s prevažujúcim vplyvom cudzieho štátu.

>  Právny poriadok v Slovenskej republike zahŕňa trestný 
čin prijatia úplatku zahraničným verejným činiteľom, 
trestný čin podplácania zahraničného verejného 
činiteľa a trestný čin nepriamej korupcie zahraničného 
verejného činiteľa.

>  Pri trestných činoch korupcie je možné vyvodiť 
trestnoprávnu zodpovednosť nielen za prijatie a 
poskytnutie  úplatku, ale aj za žiadanie, ponúknutie, 
sľúbenie a vymoženie prísľubu úplatku. 

>  Neoznámenie trestného činu korupcie, vrátane 
korupcie zahraničného verejného činiteľa, alebo 
neprekazenie takéhoto trestného činu je trestné.

Za zverejnenie tohto materiálu zodpovedá generálny tajomník OECD. Názory a argumenty, ktoré sú v ňom prezentované, 
nemusia odzrkadľovať oficiálny postoj členských krajín OECD. 

Tento dokument a akékoľvek mapy, ktoré môže obsahovať, nemajú vplyv na status akéhokoľvek územia resp. zvrchovanosť nad 
akýmkoľvek územím, vymedzenie hraníc a názvy akýchkoľvek území, miest alebo oblastí.
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