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Predslov 

Vláda Slovenskej republiky má silný mandát na to, aby pretavila súčasný politický impulz v oblasti boja 
proti korupcii do účinných reforiem. Obavy z korupcie boli kľúčovou témou kampane v prezidentských 
voľbách na Slovensku v roku 2019 a v parlamentných voľbách v roku 2020 a zostávajú v popredí verejnej 
diskusie. V roku 2018 vyšli do ulíc tisíce Slovákov, aby protestovali proti korupcii v reakcii na vraždu 
investigatívneho novinára a jeho snúbenice. Prieskum Eurobarometra 2020 navyše ukázal, že 87 % 
jednotlivcov považuje korupciu v Slovenskej republike za rozšírenú, pričom priemer EÚ je 37 % (Európska 
komisia, 2020). Okrem toho sa 52 % Slovákov domnieva, že korupcia sa za posledné tri roky zvýšila.  

Vláda Slovenskej republiky po nástupe do funkcie v roku 2021 dala jasne najavo, že úsilie v oblasti boja 
proti korupcii a integrity si vyžaduje odvážne kroky. Toto hodnotenie integrity OECD je súčasťou týchto 
opatrení a jeho cieľom je podporiť Úrad vlády SR pri plnení jeho demokratických záväzkov a pomôcť 
posilniť opatrenia vlády v boji proti korupcii. 

Hodnotenie vychádza z dlhodobej spolupráce medzi Slovenskou republikou a OECD v oblasti verejnej 
integrity a analyzuje kľúčové prvky systému integrity Slovenskej republiky, konkrétne protikorupčnú 
stratégiu, štandardy integrity, riadenie rizík, celospoločenský prístup k boju proti korupcii a lobing. 
Poskytuje odporúčania v súlade s medzinárodnými osvedčenými postupmi a odporúčaním OECD 
o verejnej integrite z roku 2017, ako napríklad zabezpečenie súdržnosti strategických opatrení 
protikorupčnej politiky, posilnenie postupov riadenia korupčných rizík a zlepšenie regulačného rámca 
pre interakcie medzi verejným a súkromným sektorom. 

Toto hodnotenie schválila Pracovná skupina OECD pre Vysokých predstaviteľov verejnej integrity (SPIO) 
14. januára 2022. a odtajnil Výbor pre verejnú správu 14. februára 2022. 
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Zhrnutie 

Verejná integrita je základom demokracie. Verejná integrita chráni verejný záujem a obnovuje dôveru 
v proces tvorby politiky, čím pomáha zvyšovať produktivitu ekonomík, efektívnosť verejného sektora 
a inkluzívnosť spoločnosti. Uvedomujúc si nevyhnutnosť verejnej integrity, vláda Slovenskej republiky 
zaviedla strategické opatrenia - uvedené v Protikorupčnej politike Slovenskej republiky na roky 2019 - 2023 
- na boj proti korupcii a podporu integrity v celej verejnej správe a spoločnosti. S jasným plánom môže 
teraz Slovenská republika investovať do odstraňovania nedostatkov v existujúcom legislatívnom 
a politickom rámci a zabezpečiť implementáciu opatrení v oblasti verejnej integrity v celej verejnej správe 
a spoločnosti.  

Hlavné zistenia a odporúčania  

Slovenská republika dosiahla významný pokrok smerom k strategickému prístupu k verejnej integrite 
vypracovaním "Programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na roky 2020 - 2024", 
"Protikorupčnej politiky Slovenskej republiky na roky 2019 - 2023" a národných a sektorových 
protikorupčných programov. Tieto dokumenty spoločne poskytujú pevný základ pre riešenie širokej škály 
rizík v oblasti integrity v rámci celej verejnej správy a spoločnosti. Aby sa zabezpečilo, že prinesú želaný 
účinok, Slovenská republika by mohla doladiť strategické ciele uplatnením prístupu založeného 
na rizikách, prideliť primerané finančné zdroje a posilniť rámec monitorovania a hodnotenia. Okrem toho 
by Slovenská republika mohla zriadiť strategickú riadiacu skupinu, ktorá by usmerňovala úpravy, aby tieto 
dokumenty boli stále relevantné a zahŕňali nové riziká integrity. Hoci vláda zapojila zainteresované strany 
do navrhovania protikorupčných opatrení, mohol by sa zaviesť formálny postup na zabezpečenie 
pravidelnosti a inkluzívnosti takýchto konzultácií.  

Prebieha úsilie o posilnenie kultúry verejnej integrity vo verejnom sektore, ale stále pretrvávajú nedostatky. 
Na odstránenie týchto nedostatkov by Slovenská republika mohla zlúčiť samostatné funkcie 
protikorupčného koordinátora a poradcu pre etiku do jednej funkcie, aby sa zlepšila zrozumiteľnosť 
a zabránilo duplicite. Mohlo by sa rozšíriť zvyšovanie povedomia a odborná príprava štátnych 
zamestnancov v oblasti štandardov integrity, pričom by sa mali poskytnúť jasnejšie usmernenia o tom, ako 
riadiť konflikty záujmov a predchádzať im. Slovenská republika by tiež mohla posilniť normy týkajúce sa 
zamestnávania pred a po skončení pracovného pomeru v zákone o konflikte záujmov a v zákone o štátnej 
službe a podporiť ich vykonávanie prispôsobenými usmerneniami. Mohla by pokračovať v príprave 
etického kódexu pre politických a menovaných zamestnancov a podporiť implementáciu posilnením 
parlamentného dohľadu. Medzi ďalšie opatrenia na zlepšenie kultúry integrity vo verejnom sektore patrí 
posilnenie prijímania zamestnancov na základe zásluh a vedenia v oblasti integrity; posilnenie 
inštitucionálnych kapacít na spracovanie, overovanie a audit majetkových priznaní; a pokračovanie 
vo vývoji nových spôsobov zabezpečenia účinnej ochrany oznamovateľov korupcie.  
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Slovenská republika tiež zaviedla opatrenia na posilnenie riadenia korupčných rizík v štátnych orgánoch. 
Rozhodujúcu úlohu pri implementácii týchto opatrení zohráva odbor prevencie korupcie (CPD), ktorý 
dohliada na identifikáciu a zmierňovanie korupčných rizík, usmerňuje štátne orgány v ich vlastnom úsilí 
o riadenie korupčných rizík a hodnotí korupčné riziká v rámci celej verejnej správy. Na účinné vykonávanie 
týchto funkcií by CPD mohol pri hodnotení rizík lepšie využívať správy z externých auditov a registre rizík 
štátnych agentúr. Okrem toho by CPD mohol rozšíriť svoje hodnotenia o nové protikorupčné riziká a mohol 
by ilustrovať hodnotu svojich hodnotení širším šírením výsledkov. CPD by tiež mohol vypracovať cielené 
vzdelávacie aktivity pre vládne agentúry a poskytnúť materiály, ako sú matice rizík a vzory, ktoré by 
pomohli štátnym subjektom zlepšiť hodnotenie rizík. Na zlepšenie individuálnych hodnotení rizík 
a súdržnosti medzi jednotlivými agentúrami by CPD mohol zvážiť aj vytvorenie pracovných skupín 
pre riadenie korupčných rizík zložených zo štátnych úradníkov. Okrem toho by CPD mohol navrhnúť 
komunikačné stratégie na zvýšenie informovanosti občanov a upriamenie väčšej pozornosti na prácu CPD. 
Nakoniec by CPD mohol vypracovať príručku pre vládnych úradníkov, v ktorej by vysvetlil, ako vykonávať 
hodnotenia rizík vrátane využívania správ z interného auditu. 

Základom strategického prístupu Slovenskej republiky je skúmanie nových spôsobov zapojenia 
spoločnosti do boja proti korupcii. Tento celospoločenský prístup k verejnej integrite vyzýva spoločnosti, 
organizácie občianskej spoločnosti a jednotlivcov, aby zabezpečili, že ich angažovanosť vo verejnom 
sektore bude rešpektovať spoločné etické normy, zásady a hodnoty spoločnosti. Vzhľadom na to, 
že verejná integrita je nevyhnutná pre dobre fungujúce organizácie občianskej spoločnosti, Slovenská 
republika by mohla zaviesť primerané pravidlá a kontroly finančnej transparentnosti pre organizácie 
občianskej spoločnosti. S cieľom pomôcť podnikom zlepšiť integritu v ich činnosti by Slovenská republika 
mohla stanoviť právne normy, sankcie a stimuly pre integritu podnikania a pripraviť usmernenia, ktoré by 
podnikom pomohli zaviesť postupy integrity podnikania. Vychádzajúc z minulých projektov zameraných 
na začlenenie hodnôt integrity do školských osnov by vláda a občianska spoločnosť mohli vytvoriť 
pracovnú skupinu s viacerými zainteresovanými stranami, ktorá by bola zodpovedná za posilnenie 
súčasného úsilia v oblasti vzdelávania k integrite. Táto pracovná skupina by mohla vypracovať školenia 
pre pedagógov spolu s monitorovacím a hodnotiacim rámcom na posúdenie vplyvu týchto školení.  

Právne predpisy o prístupe k informáciám, inkluzívna účasť zainteresovaných strán na tvorbe politiky 
a integrita a transparentnosť pri lobovaní sú dôležité na zabezpečenie rovnakých podmienok pre podniky 
a na podporu informovaného verejného rozhodovania. Na posilnenie účasti zainteresovaných strán by 
Slovenská republika mohla vychádzať z existujúceho legislatívneho rámca pre prístup k informáciám, 
rozšíriť pôsobnosť svojho zákona na všetky relevantné subjekty, zriadiť orgán dohľadu a zahrnúť testy 
verejného záujmu a škodlivosti. Okrem toho by mohla zabezpečiť primerané vykonávanie povinných 
verejných konzultácií. Napokon, vzhľadom na pripravovaný nový zákon o lobingu by Slovenská republika 
mohla zabezpečiť, aby sa rámec pre lobing vzťahoval na všetky snahy o ovplyvňovanie procesu tvorby 
politiky vo všetkých zložkách verejnej správy. Aby bol rámec komplexný, mohol by stanoviť, že informácie 
o lobistických aktivitách musia byť verejne dostupné, prideliť jasné zodpovednosti za monitorovanie 
dodržiavania predpisov o lobingu, stanoviť sankcie za ich nedodržiavanie a zabezpečiť dostatočné zdroje 
na dosiahnutie cieľov zákona. 
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Táto kapitola sa zaoberá spôsobom, ako môže Slovenská republika posilniť 
svoje strategické politické ciele v oblasti integrity a boja proti korupcii. 
Predovšetkým sa zaoberá kanálmi, ktorými možno dosiahnuť strategické 
rozhodovanie, napríklad zapojením sa do dialógu s občianskou 
spoločnosťou a zainteresovanými stranami zo súkromného sektora 
a vypracovaním a integráciou protikorupčných opatrení na úrovni nižšej, ako 
je celoštátna. V tejto kapitole sa tiež zdôrazňuje potreba začleniť do návrhu 
strategických cieľov analýzu problémov založenú na rizikách a zvažuje sa 
prínos vytvorenia rozpočtu a monitorovacích a hodnotiacich rámcov. 
Nakoniec táto kapitola zdôrazňuje potrebu informovať o protikorupčnej 
stratégii s cieľom vybudovať dôveru v úsilie vlády o podporu verejnej integrity 
a zodpovednosti. 

  

1 Zabezpečenie strategického 

prístupu k verejnej integrite v 

Slovenskej republike 
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Úvod 

Strategický prístup k verejnej integrite je nevyhnutný na riadenie a podporu súdržného a komplexného 
boja proti korupcii. Ako taký nie je cieľom sám o sebe, ale skôr prostriedkom na dosiahnutie cieľa, a aby 
slúžil svojmu účelu a bol relevantný, musí byť strategický prístup podložený dôkazmi o rizikách pre integritu 
a hnacích silách korupcie, ako aj cieľmi a rámcom merania. Ako sa uvádza v odporúčaní OECD o verejnej 
integrite: prívrženci by mali "vypracovať strategický prístup pre verejný sektor, ktorý je založený na 
dôkazoch a zameraný na zmiernenie rizík verejnej integrity, najmä prostredníctvom: 

1. Stanovenie strategických cieľov a priorít pre systém verejnej integrity na základe prístupu 
založeného na riziku porušenia noriem verejnej integrity, ktorý zohľadňuje faktory prispievajúce k 
účinnej politike verejnej integrity; 

2. Vypracovanie referenčných hodnôt a ukazovateľov a zhromažďovanie dôveryhodných 
a relevantných údajov o úrovni implementácie, výkonnosti a celkovej účinnosti systému verejnej 
integrity." (OECD, 2017[1]). 

Proces tvorby stratégie je rovnako dôležitý ako výsledná stratégia. Inkluzívny a dôsledný proces tvorby 
stratégie môže pomôcť vybrať relevantné strategické ciele, ktoré sú pre občanov a podniky zmysluplné; 
otvoreným spôsobom stanoviť priority a postupnosť opatrení na riešenie najzásadnejších rizík integrity; a 
poskytnúť potrebné dôkazy pre intervencie, ktoré sú nákladovo najefektívnejšie a pravdepodobne budú 
mať najväčší vplyv. Stratégie sú tiež spôsobom preukázania záväzku a môžu sa použiť na stanovenie 
inštitucionálnej zodpovednosti. Ak však stratégie nevedú k viditeľným prínosom - napríklad v dôsledku 
nedostatočnej implementácie - môžu sa v lepšom prípade stať irelevantnými a v horšom prípade môžu 
narušiť dôveru verejnosti vo vnútroštátne orgány (OECD, 2020[2]). 

V posledných rokoch Slovenská republika rozvinula svoj strategický prístup k boju proti korupcii a podpore 
integrity prostredníctvom viacerých strategických dokumentov: 

 Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2020 - 2024, nazývané 
aj "Programové vyhlásenie". 

 Protikorupčná politika Slovenskej republiky na roky 2019 - 2023.  
 Protikorupčné programy: Národný protikorupčný program vypracovaný Úradom vlády SR 

a Sektorové protikorupčné programy príslušných ministerstiev a orgánov štátnej správy. 

Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na roky 2020 - 2024 alebo "Programové vyhlásenie" 
stanovuje hlavné priority súčasnej koaličnej vlády, ktorá vznikla 21. marca 2020 po parlamentných voľbách 
29. februára 2020. Boj proti korupcii bol najvýraznejšou témou volebnej kampane po vražde 
investigatívneho novinára a jeho snúbenice vo februári 2018, ktorá vyvolala masové protesty. Táto priorita 
sa výrazne odráža v programovom vyhlásení: prvé dve kapitoly sú venované boju proti korupcii, resp. 
obnoveniu právneho štátu (pozri Rámček 1.1). 
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Rámček 1.1. Protikorupčné priority programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na 
roky 2020-2024 

Vláda SR si v Programovom vyhlásení na roky 2020-2024 stanovila nasledujúce ciele a politické 
opatrenia: 

Kapitola 1: Boj proti korupcii 

 Postoj nulovej tolerancie ku korupčnému správaniu. 
 Cieľ zlepšiť postavenie v indexe vnímania korupcie Transparency International o 20 miest 

(v súčasnosti je Slovenská republika na 59. mieste zo 180 krajín). 
 Majetkové priznania verejných činiteľov: prehodnotenie zákona o majetkových priznaniach; 

zavedenie účinného nástroja na sankcionovanie nezákonných príjmov; zriadenie nezávislej 
inštitúcie pre majetkové priznania. 

 Prijatie právnych predpisov o lobingu vrátane registra lobistov, kódexu správania a politických 
opatrení na riešenie konfliktov záujmov a tzv. “praxe otáčavých dverí”. 

 Posilnenie právomocí Najvyššieho kontrolného úradu a Úradu pre verejné obstarávanie. 
 Budovanie profesionálnej a transparentnej štátnej správy s dôrazom na etiku, integritu, 

kvalifikovaný personál a spravodlivé a transparentné procesy. 
 Prijatie strategického plánu pre ľudské zdroje v štátnej službe vrátane politických opatrení 

na podporu spravodlivého a transparentného prijímania zamestnancov. 
 Zavedenie transparentných výberových konaní na najvyššie pozície v štátnych podnikoch. 
 Posilnenie postavenia a nezávislosti Úradu pre verejné obstarávanie. 
 Prijatie politických opatrení na podporu otvorenej vlády na všetkých úrovniach vrátane regiónov 

a obcí; prehodnotenie zákona o slobodnom prístupe k informáciám. 

Kapitola 2: Právny štát 

 Reforma a modernizácia súdneho systému so zameraním na boj proti korupcii a úplatkárstvu 
v súdnictve. 

 Iniciovanie etických komisií a nástrojov na riešenie etických dilem v právnickom povolaní. 

Zdroj: Vláda Slovenskej Republiky (2020), https://www.teraz.sk/download/135/programove-vyhlasenie-vlady.pdf. 

Protikorupčná politika bola prijatá v decembri 2018 a poskytuje politický rámec pre prevenciu korupcie so 
zameraním na verejnú správu na obdobie rokov 2019-2023 (pozri Rámček 1.2). Politika uplatňuje a 
podporuje prístup založený na rizikách a dôkazoch pre politiky integrity. Okrem toho vytvára základy pre 
prístup pre celú vládu, pričom do formulovania a vykonávania politiky zapája rezortné ministerstvá a 
ústredné orgány. Implementačné opatrenia zahŕňajú vymenovanie protikorupčných koordinátorov na 
všetkých rezortných ministerstvách a ústredných orgánoch štátnej správy, ktorí spoločne tvoria Radu 
protikorupčných koordinátorov, pracovnú skupinu, ktorej činnosť sprostredkúva Odbor prevencie korupcie 
(OPK) Úradu vlády SR. Okrem toho stanovuje aj niekoľko definícií (napr. o verejnom záujme), ktoré 
poskytujú jednoznačnosť, pokiaľ ide o terminológiu. 

https://www.teraz.sk/download/135/programove-vyhlasenie-vlady.pdf
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Rámček 1.2. Protikorupčná politika Slovenskej republiky na 2019-2023 

Protikorupčnú politiku vypracoval Odbor prevencie korupcie (OPK) Úradu vlády Slovenskej Republiky 
a zameriava sa na prevenciu korupcie na národnej úrovni. Na základe analýzy silných a slabých 
stránok, príležitostí a hrozieb (SWOT) súvisiacich s protikorupčným kontextom v Slovenskej republike 
sú priority Protikorupčnej politiky nasledovné: 

1. Podporovať a chrániť verejný záujem znižovaním priestoru a príležitostí na korupciu. 
To zahŕňa opatrenia politiky v oblasti majetkových priznaní, oznamovania korupcie, riadenia 
konfliktu záujmov, hodnotenia rizík, zamestnávania vo verejnej správe, zvyšovania 
protikorupčného povedomia a podpory kultúry integrity.  

2. Zlepšiť kvalitu legislatívneho a regulačného prostredia.  
To zahŕňa politické opatrenia na zabránenie zachytenia politiky a regulácie, reguláciu lobingu, 
zvýšenie transparentnosti legislatívneho procesu. 

3. Zlepšiť podmienky pre podnikanie. 
To zahŕňa politické opatrenia na podporu integrity na pomedzní súkromného a verejného 
sektora, napr. verejné obstarávanie, udeľovanie licencií, koncesií, dotácií.  

Protikorupčná politika stanovuje aj viaceré inštitucionálne a implementačné opatrenia vrátane: 

 OPK vypracuje a implementuje Národný protikorupčný program. 

 Každé ministerstvo a ústredný orgán štátnej správy je povinný vypracovať a vykonávať svoj 
sektorový protikorupčný program. 

 Každé ministerstvo a ústredný orgán sú povinné vymenovať protikorupčného koordinátora. 

 Mala by sa zriadiť Rada protikorupčných koordinátorov (ďalej len "Rada"), ktorej činnosť by mal 
uľahčiť OPK, aby sa protikorupční koordinátori stretávali na účely výmeny poznatkov a podpory 
pri implementácii. 

 OPK bude spolupracovať s podnikateľskými organizáciami a občianskou spoločnosťou v 
oblasti prevencie korupcie. 

 Zriadenie Úradu na ochranu oznamovateľov korupcie ako nezávislej organizácie. 

Zdroj: Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 585 z 12. decembra 2018 k Návrhu protikorupčnej politiky Slovenskej republiky na roky 2019 

- 2023. 

Ako sa uvádza v protikorupčnej politike, táto politika sa vykonáva prostredníctvom protikorupčných 
programov. Medzirezortný Národný protikorupčný program (NPP), ktorý OPK vypracoval v roku 2019, 
usmerňuje implementáciu opatrení politiky, ktoré nie sú špecifické pre jednotlivé sektory a zvyčajne 
zahŕňajú dvoch alebo viacerých inštitucionálnych partnerov. V NPP je uvedených 14 cieľov, ktorým 
zodpovedá 14 politickým opatreniam. Pri každom politickom opatrení je uvedený jeho popis spolu s 
určeným zodpovedným štátnym subjektom, podpornými partnermi a časovým rámcom implementácie. 
Okrem NPP vypracúvajú jednotlivé ministerstvá a vládne agentúry sektorové protikorupčné programy, v 
ktorých sa uvádzajú politické opatrenia v rámci ich pôsobnosti, a to aj s konkrétnymi časovými rámcami 
na ich implementáciu. Ministerstvá a agentúry sú zodpovedné za vypracovanie aj implementáciu svojich 
sektorových protikorupčných programov. 
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Zvýšenie vplyvu a súdržnosti strategických politických dokumentov  

Programové vyhlásenie, protikorupčná politika a protikorupčné programy sú vzájomne sa podporujúce 
dokumenty, pričom každý z nich plní komplementárnu úlohu na politickej, politickej a implementačnej 
úrovni. Poskytujú pevný základ na účinné riešenie širokej škály rizík v oblasti integrity a prispievajú k 
súčasnému politickému reformnému rozmachu v oblasti boja proti korupcii v Slovenskej republike. Okrem 
toho odrážajú úsilie celej vlády v boji proti korupcii a mobilizujú aj zainteresované strany zo súkromného 
sektora a občianskej spoločnosti. V neposlednom rade je významnou inštitucionálnou politickou reakciou 
na posilnenie koordinácie a súdržnosti politík sieť funkčných a pohotových protikorupčných koordinátorov. 

Bez ohľadu na tieto významné silné stránky by sa strategický vplyv a súdržnosť týchto politických 
dokumentov mohli ďalej optimalizovať prostredníctvom: 1) doladenia strategických cieľov, uplatnenia 
prístupu založeného na rizikách; 2) zosúladenia rozpočtových prostriedkov na implementáciu politiky 
a 3) vytvorenia rámca merania. 

Slovenská republika by mohla prehĺbiť analýzu problémov s cieľom identifikovať 
kľúčové rizikové oblasti a informovať o strategických cieľoch politiky v oblasti boja proti 
korupcii 

Protikorupčná politika komplexne stanovuje koncepčný a inštitucionálny prístup k prevencii korupcie, 
avšak v jej súčasnej verzii je analýza korupčných rizík obmedzená, čo bráni identifikácii a prioritizácii 
tematických a sektorových priorít. 

Aby bola národná protikorupčná stratégia účinná, mala by vychádzať z presného posúdenia problémov a 
výziev, ktorým daná krajina v boji proti korupcii čelí. Táto predbežná diagnóza, niekedy označovaná ako 
"analýza problémov" alebo "analýza situácie", pozostáva z dvoch hlavných prvkov: posúdenia povahy, 
rozsahu a vplyvu problémov s korupciou v krajine a posúdenia prekážok, ktoré môžu brániť realizácii 
účinnej protikorupčnej reformy (OECD, 2020[2]; UNODC, 2015[3]). Posledné uvedené sa odráža v analýze 
SWOT prostredia protikorupčnej politiky, v ktorej sa identifikujú prvky, ktoré bránia aj podporujú 
vykonávanie opatrení protikorupčnej politiky. 

Prvá z nich, analýza problémov v jednotlivých sektoroch, v súčasnom strategickom rámci do značnej miery 
chýba. Hoci protikorupčná politika tvrdí, že "[...] reaguje na aktuálne výzvy a protikorupčné trendy v 
Slovenskej republike [...] (Protikorupčná politika, časť 2)", zostáva nejasné, aké sú tieto výzvy a trendy v 
praxi. Spomína sa len malý počet rizikových oblastí korupcie, ako napríklad verejné obstarávanie, fondy 
EÚ a lobing. Odkazuje sa aj na hodnotenia medzinárodných organizácií, na umiestnenie Slovenskej 
republiky v indexe vnímania korupcie a na odhadovanú dôveryhodnosť aktérov v súdnictve meranú 
hodnotiacou tabuľkou EÚ v oblasti spravodlivosti. V protikorupčnej politike sa uvádza viacero politických 
opatrení a riešení, ale opis základnej diagnostiky sa neuvádza. Preto zostáva nezodpovedaných viacero 
relevantných otázok: Ktoré sektory hospodárstva sú najviac postihnuté? Aké sú mechanizmy korupcie? V 
ktorých štátnych orgánoch je korupcia najrozšírenejšia? Ako často dochádza k porušovaniu integrity vo 
verejnom sektore? Ktoré formy korupcie majú najnegatívnejší vplyv na poskytovanie služieb alebo na 
podnikateľské prostredie? Zhromažďovanie dôkazov týkajúcich sa týchto otázok poskytuje informácie pre 
strategický prístup a umožňuje vláde stanoviť priority, prideliť zdroje a zodpovedajúcim spôsobom 
zosúladiť strategické ciele. 

V súčasnom strategickom rámci Slovenskej republiky sa s analýzou problémov počíta na sektorovej 
úrovni, ako s jedným z prvých krokov implementácie protikorupčnej politiky. Identifikácia korupčných rizík 
na sektorovej úrovni je delegovaná na rezortné ministerstvá a ústredné orgány prostredníctvom nástroja 
na hodnotenie rizík, ktorý sa v súčasnosti zavádza vo všetkých verejných inštitúciách. Očakáva sa, že tieto 
hodnotenia rizík "[...] poskytnú dôkazovú základňu na navrhovanie účinných a realistických 
protikorupčných programov v rámci sektorových orgánov a na vypracovanie účinných protikorupčných 
opatrení" (Protikorupčná politika, oddiel 7.3).  
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Hoci tieto hodnotenia rizík prinesú cenné informácie o korupčných rizikách na úrovni sektorov a môžu byť 
podkladom pre sektorové protikorupčné programy, nie je jasné, ako sa tieto informácie premietnu na 
súhrnnej úrovni do protikorupčných priorít celej vlády. Okrem toho v dôkazovej základni môžu stále chýbať 
informácie o širšom obraze nad rámec súhrnu sektorových hodnotení rizík, ktoré sú potrebné na 
stanovenie priorít úsilia, identifikáciu vznikajúcich rizík v jednotlivých sektoroch, ako aj na pochopenie toho, 
ktoré skupiny obyvateľstva sú postihnuté viac ako iné. 

Okrem toho neexistuje žiadny oficiálny orgán alebo platforma, ktorá by bola poverená vykonávať 
strategickú analýzu situácie v celej vláde, ani viesť strategickú politickú diskusiu a poskytovať strategické 
usmernenia a smerovanie protikorupčnej politiky na jednotlivých ministerstvách a vo vládnych agentúrach. 
(Tieto inštitucionálne otázky budú ďalej rozpracované a riešené nižšie). 

Bez platformy na analýzu problémov a koordináciu politík na strategickej úrovni celej vlády môže vzniknúť 
a inštitucionalizovať sa riziko izolovaného prístupu, keď každé ministerstvo identifikuje (prostredníctvom 
sektorového hodnotenia rizík) a (prostredníctvom sektorového protikorupčného programu) problémy 
korupcie v rámci svojho sektora a mandátu. To môže ďalej viesť k problémom, pokiaľ ide o súdržnosť 
politík, ako sú neoptimálne alebo nekompatibilné politické opatrenia v jednotlivých sektoroch alebo 
neefektívne štátne výdavky v dôsledku duplicity úsilia. 

Slovenská republika preto môže vykonať analýzu problémov, ktorá bude slúžiť ako podklad pre strategickú 
politickú diskusiu o boji proti korupcii a pre budúce aktualizácie Národnej protikorupčnej politiky. 
Problémová analýza môže vychádzať zo sektorových hodnotení rizík, hodnotenia súčasných skúseností 
krajiny v boji proti korupcii, analýzy korupcie vyplývajúcej z korupčných prípadov a vyšetrovaní, hodnotení 
medzinárodných partnerských organizácií (napr. EÚ, GRECO, OECD), akademických správ, hodnotení 
organizácií občianskej spoločnosti a organizácií súkromného sektora. V rámci OECD bolo 45 % 
existujúcich stratégií založených na dôkladnej analýze problémov a posúdení rizík v oblasti integrity, zatiaľ 
čo štyri krajiny urobili komplexný široký záber na celú oblasť verejnej integrity tým, že zriadili medzi 
inštitucionálny orgán na vypracovanie analýzy rizík v oblasti verejnej integrity (pozri Obrázok 1.1). 
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Obrázok 1.1. Používanie analýzy problémov a diagnostiky založenej na dôkazoch pri vytváraní 
stratégií integrity, 2020 

 
Poznámka: Údaje pre Belgicko, Čile, Dánsko, Estónsko, Grécko, Írsko, Izrael, Taliansko, Kóreu, Luxembursko, Nový Zéland, Slovinsko a 

Spojené štáty americké nie sú k dispozícii. 

Zdroj: Ukazovatele verejnej integrity OECD (2020). 

Príkladom takejto analýzy problémov je hodnotenie korupčného prostredia v Spojenom kráľovstve 
(Rámček 1.3), na základe ktorého bola vypracovaná Protikorupčná stratégia Spojeného kráľovstva na roky 
2017 - 2022. 
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Rámček 1.3. Stanovenie strategického prístupu k integrite a boju proti korupcii v Spojenom 
kráľovstve 

Cieľom protikorupčnej stratégie Spojeného kráľovstva na roky 2017 - 2022 je poskytnúť dlhodobý 
rámec na zabezpečenie bezpečnejšej, viac prosperujúcej a sebavedomejšej budúcnosti založenej na 
koordinovanom postupe Spojeného kráľovstva proti korupcii. Stratégia vychádza z podrobnej analýzy 
kľúčových oblastí korupčného rizika na základe údajov z týchto zdrojov:  

1. Údaje zo sociologických prieskumov, napríklad Ipsos MORI Veracity Index, 1993-2016, Control 
Risk 2015 Postoje medzinárodných podnikov ku korupcii a Výročný globálny prieskum medzi 
generálnymi riaditeľmi PWC 2016. 

2. Výsledky implementácie protikorupčného plánu Spojeného kráľovstva na rok 2014. 
3. Analýza vplyvu protikorupčných zákonov vo verejnom a súkromnom sektore na základe 

výsledkov Londýnskeho protikorupčného summitu z roku 2016. 
4. Politické a právne faktory, ako sú účinky Brexitu alebo vedúca úloha Spojeného kráľovstva pri 

presadzovaní programu transparentnosti vlastníctvo požitkov, ktorý podrobne opisuje úsilie 
Spojeného kráľovstva o implementáciu medzinárodných protikorupčných noriem. 

Na základe tejto analýzy situácie stratégia určuje prioritné oblasti boja proti korupcii vrátane posilnenia 
integrity Spojeného kráľovstva ako medzinárodného finančného centra, zníženia hrozby zneužitia 
dôverných informácií vo vysokorizikových domácich sektoroch, podpory integrity vo verejnom a 
súkromnom sektore, zníženia korupcie vo verejnom obstarávaní a pri udeľovaní grantov, zlepšenia 
podnikateľského prostredia na celom svete a spolupráce s inými krajinami v boji proti korupcii. 

Zdroj: Protikorupčná stratégie Spojeného kráľovstva na roky 2017-2022, 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/667221/6_3323_Anti-

Corruption_Strategy_WEB.pdf  

Na základe toho môže problémová analýza pomôcť doladiť strategické ciele protikorupčnej politiky v 
Slovenskej republike. Protikorupčná politika v súčasnosti identifikuje 3 prioritné oblasti:  

 Priorita 1: Podpora a ochrana verejného záujmu obmedzením priestoru a možností korupcie. 
 Priorita 2: Zlepšenie kvality legislatívneho a regulačného prostredia. 
 Priorita 3: Zlepšenie podmienok pre podnikanie. 

V každej z týchto prioritných oblastí sa uvádza niekoľko cieľov, od "vytvorenia prostredia, ktoré kladie 
dôraz na ochranu verejného záujmu a odmieta korupčné praktiky" až po "zníženie nepriaznivého vplyvu 
korupčných rizík na podnikanie a investície vo všetkých odvetviach hospodárstva". Prioritné oblasti a ciele 
sú formulované všeobecne, čo môže brániť stanoveniu priorít a prideleniu zdrojov. Aj v tomto prípade je 
veľká časť určovania priorít zverená rezortným ministerstvám a agentúram a orgánom na úrovni 
jednotlivých sektorov, čo je užitočné pre otázky v rámci ich priamej pôsobnosti alebo mandátu, ale 
neposkytuje dostatočné usmernenie na úrovni celej vlády. 

Na základe prehĺbenej analýzy problémov môže Slovenská republika ďalej dolaďovať ciele protikorupčnej 
politiky. Ciele by mali byť priamo prepojené so zisteniami analýzy problémov, pričom hlavné riziká integrity 
identifikované v analýze problémov by mali byť jasne riešené prostredníctvom primárnych cieľov.1 S cieľom 
doladiť existujúce ciele môže Slovenská republika zvoliť niekoľko prioritných sektorov alebo problémov a 
sformulovať merateľné strategické ciele na riešenie týchto problémov. Ako príklad tu môže slúžiť 
Protikorupčná stratégia Spojeného kráľovstva na roky 2017 - 2022 (Rámček 1.4). 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/667221/6_3323_Anti-Corruption_Strategy_WEB.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/667221/6_3323_Anti-Corruption_Strategy_WEB.pdf
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Rámček 1.4. Protikorupčná stratégia Spojeného kráľovstva na roky 2017-2022 

Protikorupčná stratégia Spojeného kráľovstva, zverejnená v decembri 2017, vytvára dlhodobý rámec, 
na riadenie úsilia vlády Spojeného kráľovstva v boji proti korupcii doma i v zahraničí v období do roku 
2022. Stanovuje sa v nej dlhodobejšia vízia protikorupčných opatrení, ktoré vedú k: 

1. zníženie hrozieb pre národnú bezpečnosť 
2. väčšie hospodárske príležitosti (najmä pre britské podniky) 
3. väčšia dôvera verejnosti v inštitúcie. 

V tejto stratégii je stanovených 6 priorít a pre každú z nich je stanovených niekoľko merateľných cieľov: 

Priorita 1: Znížiť hrozbu zasahovania vnútorných osôb vo vysoko rizikových domácich sektoroch, ako sú 
hranice a prístavy 

Ciele:  

 zníženie zraniteľnosti voči korupcii v štyroch kritických sektoroch (hranice, väzenstvo, polícia a 
obrana). 

 zvýšené povedomie o vnútorných hrozbách v rizikovejších odvetviach. 

Priorita 2: Posilnenie integrity Spojeného kráľovstva ako medzinárodného finančného centra 

Ciele: 

 väčšia transparentnosť vlastníctva a riadenia spoločností a iných právnych subjektov. 
 prísnejšie opatrenia v presadzovaní práva, činnosti prokuratúry a trestného súdnictva. 
 ďalšie posilnenie spôsobilosti v boji proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. 
 silnejšie partnerstvo medzi verejným a súkromným sektorom s cieľom zdieľať informácie 

a lepšie sa zamerať na osoby, ktoré predstavujú najväčšie riziko. 

Priorita 3: Podpora integrity vo verejnom a súkromnom sektore 

Ciele:  

 väčšiu odolnosť verejného sektora voči hrozbe korupcie 
 otvorenejšiu vládu, ktorej občania dôverujú, so silnou ochranou oznamovateľov korupcie 
 posilnená integrita súkromného sektora Spojeného kráľovstva 
 väčšia integrita v domácom a medzinárodnom športe. 

Priorita 4: Zníženie korupcie vo verejnom obstarávaní a pri udeľovaní grantov 

Ciele: 

 väčšia transparentnosť verejného obstarávania, ktorá umožní lepšie identifikovať a zmierniť 
korupčné riziká. 

 posilnenie povedomia a schopností verejných obstarávateľov 
 väčšiu dôveru v efektívne a legitímne riadenie zmlúv. 

Priorita 5: Zlepšenie podnikateľského prostredia na celom svete 

Ciele: 

 zníženie vplyvu korupcie na medzinárodný obchod a investície 
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 zlepšené postupy financovania medzinárodného rozvoja a financovania vývozu 
 zvýšené investície britských spoločností na náročných zahraničných trhoch s integritou 
 posilnenie kolektívnych opatrení na zníženie korupcie pod vedením podnikov. 

Priorita 6: Spolupráca s inými krajinami v boji proti korupcii 

Ciele:  

 zvýšenie medzinárodnej transparentnosti, najmä v oblasti vlastníctva požitkov, ťažobného 
priemyslu, verejných financií a uzatvárania zmlúv 

 zníženie miery korupcie v partnerských krajinách 
 posilnené kroky na riešenie korupcie v nestabilných štátoch a štátoch postihnutých konfliktom. 

Zdroj: Webové sídlo vlády VB, https://www.gov.uk/government/publications/uk-anti-corruption-strategy-2017-to-2022. 

Slovenská republika by mohla doplniť protikorupčnú politiku o rozpočtový rámec 

Účinná stratégia integrity a akčný plán nielenže stanovujú komplexný súbor podstatných reforiem, ale 
uvádzajú aj prostriedky na zabezpečenie ich implementácie, monitorovania a hodnotenia (OECD, 2020[2]). 
Hoci protikorupčná politika stanovuje množstvo politických opatrení a zaväzuje sa k novým iniciatívam, 
neboli vyčlenené účelové a dostatočné finančné zdroje. V praxi sa v oddiele 8 protikorupčnej politiky 
vyžaduje, aby výdavky súvisiace s vykonávaním politiky a príslušných protikorupčných programov znášali 
príslušné ministerstvá a agentúry vrátane platov protikorupčných koordinátorov. Minimálna forma vecnej 
podpory (napr. miesta školení) je k dispozícii prostredníctvom OPK, avšak na implementáciu 
protikorupčnej politiky nie je vyčlenený žiadny ďalší prevádzkový rozpočet. Chýbajúci zodpovedajúci 
rozpočtový rámec je problematický z viacerých dôvodov:  

 Transparentnosť rozpočtu a záväzok: bez odhadov nákladov (a prínosov) politických opatrení 
je ťažké odhadnúť, aký bude ich vplyv na verejné zdroje; po prijatí rozpočtu sa v ňom odráža aj 
záväzok vlády k danej politike; 

 Konkurenčné pracovné zaťaženie: keďže protikorupčné činnosti musia byť zahrnuté do rozpočtov 
a existujúcich pracovných programov príslušných ministerstiev a agentúr, budú vykonávané 
na úkor iných činností, čím vznikne konkurencia a prípadne i konflikt; 

 Štruktúra stimulov: ministerstvá a agentúry sa môžu zdržať skúmania príslušných rizík v oblasti 
integrity alebo vykonávania protikorupčných činností, pretože budú musieť sami platiť za politické 
opatrenia alebo pretože nemajú k dispozícii rozpočet; môžu odkladať vymenovanie 
protikorupčných koordinátorov alebo vymenovať menej nákladných mladších protikorupčných 
koordinátorov namiesto starších z dôvodu rozpočtového záujmu; 

 Monitorovanie: rozpočtový rámec môže byť nápomocný pri monitorovaní vykonávania politiky a pri 
zisťovaní, ktoré opatrenia sú na dobrej ceste a ktoré nie; okrem toho porovnanie odhadov nákladov 
so skutočnými nákladmi môže poskytnúť poznatky pre budúce politické diskusie. 

K protikorupčnej politike a protikorupčným programom by mala byť pripojená minimálne analýza nákladov 
na jednotlivé politické opatrenia. Tým sa zabezpečí transparentnosť potenciálneho vplyvu príslušnej 
politiky a programov na rozpočet z hľadiska vládnych výdavkov. Napríklad v Poľsku časť 4.4 vládneho 
programu boja proti korupcii na roky 2018 - 2020 obsahuje stručný finančný plán s odhadom celkových 
výdavkov. 

Okrem toho by bolo vhodné mať prehľad rozpočtových prostriedkov pridelených na jednotlivé ciele politiky, 
aby sa zistilo, či sa v porovnaní s odhadovanými nákladmi zmobilizoval dostatok zdrojov a či sú potrebné 
ďalšie finančné prostriedky. V prehľade prideleného rozpočtu by sa mohli uviesť pridelené finančné 

https://www.gov.uk/government/publications/uk-anti-corruption-strategy-2017-to-2022
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prostriedky z rozpočtu ústrednej vlády a príslušných ministerstiev, koľko poskytujú vo vecnom plnení a 
koľko mobilizujú prostredníctvom medzinárodných darcov. 

Okrem toho by rozpočtový rámec umožnil aj monitorovanie vykonávania politiky a programov z hľadiska 
rozpočtu. Skutočné čerpanie by sa mohlo odzrkadliť v rozpočtovom prehľade, z ktorého by bolo zrejmé, 
ktoré časti prebiehajú podľa plánu, či nedochádza k oneskoreniam alebo prípadom prekročenia výdavkov. 

OPK by bolo vhodné na to, aby viedlo výpočet nákladov, vypracovalo prehľad rozpočtu a prostredníctvom 
siete protikorupčných koordinátorov zhromažďovalo informácie o výdavkoch. OPK by mohlo ďalej 
analyzovať vývoj súvisiaci s rozpočtom a situáciou v oblasti výdavkov, čo by zasa boli relevantné 
informácie pre strategickú politickú diskusiu o boji proti korupcii. 

Keďže proces žiadania o navýšenie rozpočtu alebo schvaľovania rozpočtu je zdĺhavý, najmä keď sa už 
politika zavádza, odporúča sa žiadať o rozpočet spoločne so schválením príslušnej protikorupčnej politiky 
a protikorupčných programov. Na základe zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej 
správy by každá aktualizácia rozpočtu mala byť súčasťou konzultačného procesu s ministerstvom financií. 
Ak chce ktorákoľvek verejná inštitúcia zmeniť alebo aktualizovať svoj rozpočet, mala by túto žiadosť 
oficiálne zaslať ministerstvu financií v dokumente s názvom "Žiadosť o rozpočtové opatrenie". Tento 
proces môže trvať niekoľko mesiacov až viac ako rok. 

Slovenská republika by mohla posilniť rámec monitorovania a hodnotenia, ktorým by sa 
riadil strategický prístup k boju proti korupcii 

Strategický prístup si vyžaduje identifikáciu ukazovateľov a stanovenie ich východiskových hodnôt, 
míľnikov a cieľov. Ukazovatele by mali odrážať strategické ciele, z ktorých niektoré môžu byť súčasťou 
strategického dokumentu a iné súčasťou akčného plánu. Cieľom ukazovateľov je podporiť porovnateľnosť 
v čase. To umožňuje porovnávanie, ktoré môže posúdiť účinnosť rôznych intervencií v rámci stratégie a v 
iných častiach systému verejnej integrity. Vo vnútroštátnom kontexte možno takéto porovnávacie kritériá 
stanoviť pomocou prístupu "pred a po", ak sa ukazovatele stanovia a údaje zozbierajú v dostatočnom 
predstihu pred zavedením stratégie, alebo pomocou prístupu "s a bez", keď sa popri skupine, s ktorou sa 
pracuje, meria aj výkonnosť porovnávacej skupiny (OECD, 2020[2]) Bez pevného rámca ukazovateľov, 
východiskových hodnôt a cieľov je ťažké posúdiť, ktoré otázky politiky integrity sú účinné a ktoré nie. 
Nedostatok tohto typu informácií oslabuje dôkazovú základňu pre úpravu a aktualizáciu strategického 
prístupu a pre prideľovanie zdrojov. 

Strategický prístup k boju proti korupcii sa vzťahuje na niekoľko ukazovateľov a cieľov. 

 V Programovom vyhlásení vlády SR na roky 2020 - 2024 sa uvádza, že "Merateľným výsledkom 
deklarovaných protikorupčných opatrení je dosiahnutie a zlepšenie o 20 miest v rebríčku vnímania 
korupcie podľa Transparency International (Index vnímania korupcie, CPI).” 

 Na CPI sa odvoláva aj Protikorupčná politika na roky 2019 - 2023 a Národný protikorupčný program 
Slovenskej republiky: "Podľa indexu vnímania korupcie, ktorý zverejňuje Transparency 
International, sa Slovenská republika v roku 2018 umiestnila na 57. mieste zo 180 krajín, čo 
predstavuje pokles oproti 54. miestu v roku 2017 a 50. miestu v roku 2015." Program uvádza aj 
ďalší ukazovateľ vnímania korupcie: "Podľa prieskumu Eurobarometra si 85 % občanov Slovenska 
v roku 2017 myslelo, že korupcia je rozšírená, pričom priemer EÚ bol 68 %.” 

 Národný protikorupčný program Slovenskej republiky, ako aj sektorové protikorupčné programy 
uvádzajú množstvo opatrení, ktoré je potrebné splniť do určitého termínu.  

V súvislosti s týmto rámcom možno uviesť niekoľko poznámok. Po prvé, ukazovatele vnímania môžu 
skutočne pomôcť vytvoriť obraz o vnímaní korupcie v určitom časovom bode v krajine. Používanie 
ukazovateľov vnímania na meranie úspešnosti protikorupčných politík je však problematické. Po prvé, 
neexistuje priama súvislosť medzi politickými opatreniami a vnímanou korupciou. V najlepšom prípade 
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môže krajina účinne vykonávať protikorupčné opatrenia a skutočne znížiť korupciu, ale stále môže trpieť 
vysokou úrovňou vnímanej korupcie z iných dôvodov, ako je zvýšená pozornosť médií z dôvodu lepšieho 
odhaľovania a stíhania alebo z dôvodu množstva veľmi viditeľných prípadov. V najhoršom prípade môže 
krajina dosiahnuť lepšie výsledky v oblasti vnímanej korupcie, zatiaľ čo korupčné riziká a nedostatky 
v systéme riadenia sa nepodarilo úspešne odstrániť. Obraz je často zmiešaný a priradenie je nemožné 
z dôvodu komplexnosti. Po druhé, skóre CPI je zložený index, ktorý kombinuje najmenej tri zdroje údajov 
pre každú krajinu. Intervaly spoľahlivosti sú pomerne veľké, v dôsledku čoho nie je možné vedecky 
spoľahlivo porovnávať krajiny s podobným skóre. Takéto veľké intervaly spoľahlivosti a variabilita meraní 
v iných krajinách spochybňujú spoľahlivosť rebríčka: ak krajina klesne v rebríčku o niekoľko miest, nemusí 
to v skutočnosti odrážať skutočné zhoršenie podmienok v praxi. Navyše je tu prvok konkurencie 
s ostatnými krajinami: ak by každá krajina v blízkosti Slovenskej republiky zlepšila svoju úroveň vnímania 
korupcie rovnakým spôsobom, Slovenská republika by sa v rebríčku stále neposunula vyššie. Napokon, 
skóre CPI je národné skóre a neodráža regionálne alebo sektorové trendy a vývoj. Celkovo možno 
konštatovať, že napriek prínosu pre propagáciu na globálnej úrovni nie je CPI vhodný ako diagnostický 
nástroj alebo na hodnotenie protikorupčných politík a politík integrity v konkrétnej krajine. 

Po druhé, opatrenia uvedené v Národnom protikorupčnom programe a v sektorových protikorupčných 
programoch možno považovať za ukazovatele výstupov, pretože sú konkrétne, merateľné (výstup je 
splnený alebo nie) a časovo ohraničené (je stanovený časový rámec). Ako také umožňujú monitorovať 
vykonávanie príslušného programu prostredníctvom systému informačných tabúľ alebo kontrolných 
zoznamov. 

Po tretie, v súčasnosti v rámci chýbajú ukazovatele na úrovni výsledkov. V protikorupčnej politike na roky 
2019 - 2023 sa uvádzajú rôzne "úspechy", ale neuvádzajú kto, kde, čo a kedy dosiahol cieľ. Výsledky 
odrážajú zamýšľanú zmenu politických opatrení; ukazovatele výsledkov merajú túto želanú zmenu na 
úrovni politiky v krátkodobom a strednodobom horizonte. Cieľom politiky môže byť napríklad posilnenie 
postavenia štátnych zamestnancov v oblasti etického rozhodovania; politickým opatrením je aktualizácia 
kódexu správania a doplnenie praktických usmernení týkajúcich sa etických dilem. Aktualizovaný kódex 
správania je výstupom a kontrola tohto ukazovateľa výstupu je pomerne jednoduchá. Výsledkom je 
zvýšenie schopnosti štátnych zamestnancov prijímať etické rozhodnutia. To je to, čo chce politika skutočne 
dosiahnuť, a to sa dá tiež merať, napríklad prostredníctvom prieskumu alebo hodnotenia spôsobilosti na 
vzorke štátnych zamestnancov. Bez ukazovateľov na úrovni výsledkov je ťažké sledovať pokrok alebo 
prijímať informované rozhodnutia na strategickej úrovni, napríklad o úprave priorít alebo prideľovaní 
zdrojov. 

Okrem toho súčasný strategický prístup k boju proti korupcii v Slovenskej republike nerozlišuje medzi 
monitorovaním a hodnotením. V časti "monitorovanie" protikorupčná politika opisuje ciele monitorovania a 
hodnotenia na meranie dosahovania protikorupčných cieľov a na poskytovanie spätnej väzby o 
protikorupčných politikách. Národný protikorupčný program tiež zdôrazňuje potrebu monitorovania "na 
meranie miery úspešnosti implementácie protikorupčných opatrení a miery uistenia o dosiahnutých 
zlepšeniach". Pojmy monitorovanie a hodnotenie sa však používajú zameniteľne. 

V reakcii na to môže Slovenská republika zvážiť niekoľko opatrení na posilnenie rámca monitorovania a 
hodnotenia protikorupčnej politiky. Po prvé, OPK môže určiť malý počet merateľných ukazovateľov na 
úrovni výsledkov pre každú z priorít protikorupčnej politiky. Pomôže to odhadnúť, či sa dosiahli plánované 
"úspechy", alebo ako ďaleko je ešte cieľ. Ako inšpirácia na vypracovanie týchto ukazovateľov na úrovni 
výsledkov môžu slúžiť ukazovatele OECD týkajúce sa verejnej integrity (pozri Rámček 1.5). 
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Rámček 1.5. OECD Ukazovatele verejnej integrity 

Od prijatia Odporúčania Rady OECD o verejnej integrite v roku 2017 pracovná skupina v rámci 
špeciálnej skupiny OECD pre vyšších úradníkov pre verejnú integritu (SPIO) vypracúva rámec 
ukazovateľov (ukazovatele verejnej integrity) na "meranie úspešnej implementácie Odporúčania OECD 
o verejnej integrite", ako sa uvádza v Pláne práce špeciálnej skupiny pre ukazovatele verejnej integrity 
OECD na rok 2017. Rámec ukazovateľov stanovuje štandardné ukazovatele pripravenosti a odolnosti 
systému verejnej integrity na národnej úrovni na predchádzanie korupcii, zlému hospodáreniu 
a plytvaniu s verejnými prostriedkami a na posúdenie pravdepodobnosti odhalenia a zmiernenia 
rôznych korupčných rizík zo strany rôznych aktérov systému. Dopĺňajú Príručku verejnej integrity a 
Modely vyspelosti verejnej integrity OECD.  

Pridanou hodnotou ukazovateľov verejnej integrity je poskytnúť tvorcom politík a odborníkom z praxe 
medzinárodný pohľad na súčasný stav príslušných častí systému integrity a ponúknuť dôveryhodnú 
alternatívu k existujúcim indexom. Cieľom nie je zostaviť rebríček krajín, ale skôr identifikovať viaceré 
kroky, ktoré možno podniknúť na posilnenie hlavných častí systému integrity. Ukazovatele kombinujú 
čiastkové ukazovatele, ktorými sa stanovujú minimálne právne, procesné a inštitucionálne záruky 
nezávislosti, mandátu a operačnej spôsobilosti základných aktérov systému integrity, s čiastkovými 
ukazovateľmi viac orientovanými na výsledky, ktoré vychádzajú z administratívnych údajov a 
prieskumov. 

Rozsah odporúčania si vyžaduje zber údajov od širokej škály aktérov v rámci výkonnej, zákonodarnej 
a súdnej moci. Napokon, úspešná implementácia ukazovateľov pomôže zvýšiť schopnosť krajín merať 
korupciu, korupčné riziká, účinky protikorupčných zásahov a odolnosť systému verejnej integrity a 
poskytne prístup založený na dôkazoch pri tvorbe a implementácii lepších politík integrity pre lepší život.  

Ukazovatele verejnej integrity pre odporúčanie Rady OECD pre verejnú integritu boli v novembri 2019 
overené na pilotné testovanie SPIO a v máji 2020 prešli odbornými konzultáciami. Slovenská republika 
je jednou z krajín, kde boli ukazovatele pilotne testované pre ukazovateľ 3 o kvalite strategického 
rámca. Zber údajov pre tento ukazovateľ bol ukončený v období od septembra 2020 do júna 2021. 
Ukazovatele verejnej integrity boli spustené v decembri 2021.  

Zdroj: OECD (2020) Ukazovatele verejnej integrity: Vysvetľujúca poznámka, https://www.oecd-public-integrity-indicators.org/. 

Po druhé, aby Slovenská republika mohla vykonať základné meranie pre vybrané ukazovatele na úrovni 
výsledkov. Základným meraním sa stanovia aktuálne hodnoty ukazovateľov výsledku, na základe ktorých 
sa bude môcť sledovať pokrok prostredníctvom následných meraní, napríklad po 2 alebo 4 rokoch. OPK 
by mohlo toto meranie viesť, pričom by sa na dodávaní údajov alebo sprostredkovaní merania mohli 
podieľať aj iné inštitúcie spolu so svojím sektorom alebo organizáciou. Viaceré krajiny zaviedli postupy 
pravidelného merania integrity vo verejnom sektore, napríklad Holandsko (pozri Rámček 1.6) a Kórea 
(pozri Rámček 1.7). Tabuľka 1.1 poskytuje prehľad postupov vo vybraných krajinách OECD, ako aj skóre 
primeranosti monitorovania a nahlasovanie. 

https://www.oecd-public-integrity-indicators.org/
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Rámček 1.6. Monitor integrity v holandskej verejnej správe 

Od roku 2004 holandské ministerstvo vnútra a vzťahov v kráľovstve pravidelne sleduje stav integrity v 
holandskom verejnom sektore. Na tento účel sa na všetkých úrovniach verejnej správy vykonáva 
prieskum medzi štátnymi zamestnancami (sem patria politickí funkcionári, generálni tajomníci a 
riaditelia), pričom sa používajú zmiešané metódy (vrátane rozsiahlych online prieskumov a hĺbkových 
rozhovorov). Monitor integrity, ktorý predstavuje flexibilný systém hodnotenia integrity, podporuje 
tvorcov politík pri navrhovaní, implementácii a komunikácii politík v oblasti integrity. Výsledky tohto 
prieskumu sa oznamujú parlamentu. Ministerstvo vnútra a vzťahov v kráľovstve využíva monitor na 
zvyšovanie etického povedomia, zisťovanie nedostatkov v implementácii a zapájanie decentralizovanej 
verejnej správy do preberania zodpovednosti za predpisy týkajúce sa integrity. Poznatky 
z predchádzajúcich prieskumov pomohli určiť priority v oblasti protikorupčného úsilia a posunúť politiky 
integrity od zákazov k vytváraniu organizačnej kultúry integrity.  

Zdroj: Prezentácia Marje van der Werf prednesená na zasadnutí pracovnej skupiny vyšších úradníkov OECD pre verejnú integritu 

(28. marec 2017, Paríž); (Lamboo and de Jong, 2016[4]). 

 

Rámček 1.7. Monitorovanie a hodnotenie integrity v Kórei 

Komisia pre boj proti korupcii a občianske práva (ACRC) v Kórei používa dva navzájom sa dopĺňajúce 
hodnotiace rámce na monitorovanie a posudzovanie kvality vykonávania protikorupčného úsilia, ako aj 
jeho výsledkov: Hodnotenie integrity a hodnotenie protikorupčnej iniciatívy.  

Hodnotenie integrity (IA) 

Kórea každoročne hodnotí integritu vo všetkých štátnych agentúrach prostredníctvom 
štandardizovaných prieskumov. Zamestnancov 617 organizácií sa pýtajú na ich skúsenosti s korupciou 
a vnímanie korupcie. Okrem toho sa uskutočňuje prieskum medzi občanmi, ktorí boli v kontakte s 
príslušnými organizáciami, ako aj medzi zainteresovanými stranami a odborníkmi, ktorí sa zaujímajú o 
prácu týchto organizácií. Odpovede sa spolu s ďalšími informáciami vyhodnocujú do súhrnného 
ukazovateľa - komplexného indexu integrity.  

Hodnotenie protikorupčnej iniciatívy (AIA)  

Hodnotenie protikorupčnej iniciatívy je porovnávacie hodnotenie politík integrity v jednotlivých štátnych 
agentúrach v Kórei. Agentúry vybrané na hodnotenie predkladajú správu o výkonnosti v oblasti 
implementácie politík integrity. Návštevy na mieste overujú informácie, ktoré potom hodnotí externý 
hodnotiaci tím. To umožňuje ACRC pozorovať ochotu a úsilie v oblasti integrity v celom verejnom 
sektore.  

Porovnávanie a hospodárska súťaž  

Nedostatočné výsledky v oblasti hodnotenia integrity alebo hodnotenia protikorupčnej iniciatívy nevedú 
k sankciám. Výsledky sa však zverejňujú a priame porovnanie rôznych subjektov verejnej správy na 
základe ukazovateľov integrity vytvára medzi týmito subjektmi konkurenciu. Výsledky vstupujú aj do 
hodnotenia výkonnosti vlády. Okrem toho existujú inštitucionálne a individuálne odmeny za vysokú 
výkonnosť, ako napríklad zahraničný študijný program pre úradníkov, ktorí predsedajú vynikajúcim 
výsledkom v oblasti integrity. Priebežné zlepšovanie výsledkov výkonnosti naznačilo, že tieto stimuly 
môžu byť účinné.  

Zdroj: Prezentácia Sung-sima Mina, riaditeľa divízie protikorupčného prieskumu a hodnotenia ACRC, na zasadnutí pracovnej skupiny 

vyšších úradníkov pre verejnú integritu (SPIO) v sídle OECD v Paríži v novembri 2016. 
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Tabuľka 1.1. Primeranosť vykonávacích štruktúr a nahlasovania 

Krajina Akčné plány stratégie 

zahŕňajú ciele s ukazovateľmi 

na úrovni výsledkov 

Priemerná miera 

implementácie aktivít 

Celková primeranosť 

implementácie a 

nahlasovania (počet 

splnených kritérií) 

Austrália  Nesleduje sa 0 

Rakúsko  Nesleduje sa 6 

Kanada  Nesleduje sa 7 

Kolumbia  Nesleduje sa 9 

Česká republika  80% 13 

Fínsko  Nesleduje sa 0 

Francúzsko  77% 2 

Nemecko  Nesleduje sa 0 

Grécko  46% 4 

Maďarsko  100% 6 

Japonsko  Nesleduje sa 0 

Litva  80% 13 

Mexiko  40% 12 

Holandsko  Nesleduje sa 0 

Poľsko  58% 11 

Portugalsko  Nesleduje sa 3 

Slovenská republika  0% 6 

Švédsko  Nesleduje sa 2 

Turecko  Nesleduje sa 3 

Spojené kráľovstvo  48% 6 

    
  

Spolu OECD 
   

"Áno"  3 Priemer 58% Priemer 5.15 (z 15) 

 " Áno, vrátane cieľov" 6 

 "Nie"  11 

Zdroj: Ukazovatele OECD o verejnej integrite (2020). 

Po tretie, v záujme maximalizácie prínosov monitorovania a hodnotenia je užitočné rozlišovať obe činnosti 
(pozri Rámček 1.8). Každá vládna inštitúcia môže viesť monitorovanie svojho sektorového 
protikorupčného programu a nahlasovať OPK stav. Preto je monitorovanie vhodné na sledovanie pokroku 
v porovnaní s časovým rámcom a výstupmi uvedenými v Protikorupčnom programe. Keďže hodnotenie je 
komplexnejší a flexibilnejší nástroj, ktorý možno použiť pre vybrané oblasti politiky alebo sektory, OPK má 
dobré predpoklady na to, aby zadával alebo viedol hodnotenia v spolupráci s externými hodnotiteľmi, aby 
sa predišlo konfliktu záujmov. Hodnotiace správy o politikách integrity by mali byť verejne dostupné a často 
je užitočné zapojiť neštátne subjekty buď ako hodnotiteľov, alebo ako súčasť formálneho procesu 
zabezpečenia kvality. Monitorovacie údaje by sa mali aktívne používať v hodnotiacich správach spolu 
s ďalšími zdrojmi údajov. Keďže hodnotenia sú špecifické činnosti, nie sú zadarmo, preto je užitočné 
počítať s rozpočtom na účely hodnotenia. Informácie z monitorovania aj z hodnotení môžu byť podkladom 
pre návrh a priority následných intervencií.  
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Rámček 1.8. Rozdiely v monitorovaní a hodnotení 

Monitorovanie sa vzťahuje na opakovaný proces zhromažďovania a analýzy informácií o priamych a 
sprostredkovaných výstupoch politiky. Výstupy sú priame výsledky v oblasti, na ktorú má politika 
bezprostredný vplyv. Aké funkcie sa od politiky očakávajú? Odpoveď na túto otázku je zvyčajne na 
úrovni výstupov. V niektorých prípadoch sú výstupy politiky samozrejmé do takej miery, že ich 
monitorovanie sa stáva zbytočným. 

Hodnotenie zasa nie je proces, ale špecifická činnosť. Je to hodnotenie výkonnosti a vplyvu politiky, a 
to buď v jej celku, alebo so zameraním na konkrétne prvky a otázky. Hodnotenie sa môže uskutočniť 
počas trvania politiky (často sa nazýva preskúmanie, napr. preskúmanie v polovici obdobia), ale 
najčastejšie sa vykonáva na konci s cieľom posúdiť jej vplyv a poučiť sa z nej pre podobné intervencie 
v budúcnosti.  

Zatiaľ čo monitorovanie je často nepretržitou funkciou, hodnotenie zahŕňa úsilie o meranie, ktoré je 
osobitne zamerané na skúmanie účinku danej politiky s priradením príčinnej súvislosti. 

Zdroj: OECD (2017[5]), “Monitorovanie a hodnotenie politík integrity"; Mathisen et al. (2011[6]), "Ako monitorovať a hodnotiť protikorupčné 

agentúry: Usmernenia pre agentúry, darcov a hodnotiteľov", U4 Vydanie č. 8, U4, Centrum protikorupčných zdrojov, 

https://www.u4.no/publications/how-to-monitor-and-evaluate-anti-corruption-agencies-guidelines-for-agencies-donors-and-evaluators-2. 

Slovenská republika by mohla zvážiť vytvorenie platformy pre strategickú diskusiu 
a rozhodovanie o protikorupčnej politike 

Každý strategický prístup k boju proti korupcii, ktorý zahŕňa viacero rokov, môže byť konfrontovaný s 
novými rizikami pre integritu, výzvami pri vykonávaní politiky, prekážkami súvisiacimi s financovaním alebo 
prijatím nových právnych predpisov. Podobne sa môžu objaviť nové príležitosti, ako napríklad finančná 
podpora zo strany medzinárodných partnerov, politický impulz v určitých oblastiach politiky alebo nové 
medzinárodné normy či politické nástroje. S cieľom prispôsobiť prístup vyvíjajúcim sa okolnostiam a 
maximalizovať príležitosti by mal strategický prístup umožňovať určitý stupeň flexibility.  

Aj keď protikorupčná politika uznáva potrebu zmien alebo aktualizácií počas fázy implementácie, v 
súčasnosti neexistuje formálny orgán, ktorý by mohol viesť diskusiu o politike boja proti korupcii 
na strategickej úrovni a dohodnúť sa na zmenách strategického prístupu. V reakcii na to sa môže raz alebo 
dvakrát ročne stretnúť skupina vyšších úradníkov kľúčových inštitúcií v oblasti boja proti korupcii, ktorej 
úlohou je: 

 preskúmať pokrok v implementácii protikorupčnej politiky a protikorupčných programov na základe 
monitorovacích údajov 

 preskúmať plnenie z hľadiska rozpočtu s použitím údajov o nákladoch a výdavkoch (ak sú k 
dispozícii). 

 preskúmať zistenia z analýzy problémov a mapovania sektorových rizík 
 preskúmať poznatky z hodnotení politík 
 vykladať údaje na úrovni výsledkov a dať im zmysel ("aký príbeh sa skrýva za údajmi?"; "čo nám 

údaje hovoria?") 
 skontrolovať, či strategické smerovanie a priority príslušných politických dokumentov sú stále 

platné, a dohodnúť sa na spresnení cieľa politiky a na úpravách podmienok a rozpočtov (ak je to 
vhodné).  

 

 

https://www.u4.no/publications/how-to-monitor-and-evaluate-anti-corruption-agencies-guidelines-for-agencies-donors-and-evaluators-2
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Platformu na strategickej úrovni môžu tvoriť tieto inštitúcie: 

 vybrané ministerstvá a iné ústredné orgány 
 Generálna prokuratúra Slovenskej republiky 
 Národná kriminálna agentúra 
 Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti 
 Súdna rada Slovenskej republiky 
 Združenie miest a obcí 
 zástupcovia Iniciatívy za právny štát 
 akademická obec. 

Na technickej a operačnej úrovni sú OPK a sieť protikorupčných koordinátorov dobre vybavené a majú 
dobré predpoklady na to, aby riadili realizáciu protikorupčnej agendy z hľadiska výstupov a činností a mohli 
informovať o diskusiách a rozhodovaní na strategickej úrovni. V praxi by OPK mohol prevziať úlohu 
sekretariátu na zasadnutiach na strategickej úrovni a podložiť body programu dôkazmi a technickými 
údajmi.  

Výsledkom rokovaní a rozhodnutí na strategickej úrovni môže byť výročná následná správa o strategickom 
prístupe k boju proti korupcii. Táto správa môže obsahovať zhrnutie súčasného stavu protikorupčnej 
politiky, vyzdvihnúť viaceré úspechy a dosiahnuté výsledky a poskytnúť odôvodnenie úprav, pokiaľ ide o 
priority a rozpočty (ak je to vhodné). Ako príklad môžu slúžiť výročné aktualizačné správy zo Spojeného 
kráľovstva (pozri Rámček 1.9). Okrem toho, aby sa zohľadnil strategický charakter platformy, možno zvážiť 
termín "panel" alebo "rada". 

Rámček 1.9. Výročné aktualizácie protikorupčnej stratégie UK na roky 2017 - 2022 

Protikorupčná stratégia, ktorá bola zverejnená v decembri 2017, vytvára ambiciózny dlhodobý rámec, 
ktorým sa má riadiť úsilie vlády Spojeného kráľovstva v boji proti korupcii doma i v zahraničí do roku 
2022.  

V roku 2018 bola zverejnená prvá aktualizácia, ktorá stratégiu upravila s ohľadom na odchod 
Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Aktualizácia preto uprednostňuje posilnenie medzinárodnej 
spolupráce a podporu partnerstiev s cieľom posilniť globálne úsilie v boji proti korupcii. V aktualizácii sa 
okrem toho zdôrazňujú opatrenia prijaté od začiatku stratégie. Podrobne sa v nej uvádza pokrok 
dosiahnutý v rámci rôznych záväzkov a ukazuje, ako Spojené kráľovstvo do veľkej miery splnilo 
záväzky, ktoré mali byť splnené do konca roka 2018. 

V roku 2019 bola uverejnená druhá výročná aktualizácia, ktorá sa vzťahuje na obdobie do 31. decembra 
2019 vrátane. V aktualizácii sa zdôrazňuje pokrok dosiahnutý v súvislosti so záväzkami stratégie a 
ukazuje sa, že Spojené kráľovstvo naďalej dosahuje pokrok pri plnení záväzkov. V aktualizácii sa 
zdôrazňujú tie oblasti, v ktorých Spojené kráľovstvo dosiahlo viacero významných úspechov, i takých, 
kde je pokrok menší. Poskytuje podrobný opis činnosti v prioritných oblastiach stratégie a zameriava 
sa na niekoľko kľúčových oblastí: multilaterálnu prácu, protikorupčný program fondu prosperity a 
kampaň zameranú na skutočných vlastníkov. 

Zdroj: Webové sídlo Vlády UK, https://www.gov.uk/government/publications/uk-anti-corruption-strategy-2017-to-2022. 

https://www.gov.uk/government/publications/uk-anti-corruption-strategy-2017-to-2022
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Prijatie strategického prístupu k realizácii politiky v oblasti verejnej integrity a 
boja proti korupcii  

Korupcia je komplexný jav, ktorý zahŕňa a ovplyvňuje občanov, podniky a vládu. Preto je potrebné, aby 
protikorupčné opatrenia presahovali rámec vlády a zahŕňali jednotlivcov a súkromný sektor. Opatrenia by 
tiež mali presahovať hranice všetkých jurisdikcií. Integrita sa netýka len štátnej správy, ale mala by prenikať 
až do obcí, kde sa jednotlivci s integritou stretávajú na vlastnej koži (OECD, 2017[1]). Vzhľadom na 
vzájomnú prepojenosť korupčných rizík je potrebný celoštátny a celospoločenský prístup, a to z hľadiska 
tvorby stratégií, ako i implementácie politík. Táto časť sa zaoberá prvým z týchto aspektov.  

Slovenská republika by mohla nadviazať štrukturálny dialóg o verejnej integrite 
so zainteresovanými stranami z občianskej spoločnosti a súkromného sektora 

Súčasťou procesu tvorby protikorupčnej politiky boli konzultácie so zainteresovanými stranami. 
Konzultácie s rezortnými ministerstvami a ústrednými orgánmi sa uskutočnili prostredníctvom postupu 
medzi sektorových konzultácií, čo je povinný online konzultačný proces, v rámci ktorého sa získavajú 
pripomienky k návrhom politiky. Okrem toho mohli štátne inštitúcie, obce, profesijné združenia, organizácie 
súkromného sektora a občianskej spoločnosti a občania poskytnúť svoje pripomienky a postrehy priamo 
prostredníctvom webového portálu Slov-Lex. Nad rámec týchto povinných konzultácií OPK uskutočnil sériu 
neformálnych konzultácií s externými zainteresovanými stranami s cieľom získať názory a spätnú väzbu. 
Výsledkom boli rôzne pripomienky od ministerstiev a vládnych agentúr, ako aj od externých 
zainteresovaných strán, napríklad od Americkej obchodnej komory a Združenia zamestnancov, ktoré boli 
zapracované do návrhu politiky. Napríklad OPK dostala približne 15 pripomienok od Iniciatívy za právny 
štát, po ukončení postupu medziodvetvových konzultácií je 7 z týchto pripomienok súčasťou návrhu 
Národnej protikorupčnej politiky 2021. 

Externé zainteresované strany boli síce konzultované v procese tvorby protikorupčnej politiky, ale v 
minulosti nemali žiadnu úlohu pri jej implementácii. Napriek tomu organizácie občianskej spoločnosti 
a podnikateľský sektor zohrávajú úlohu v boji proti korupcii a pri obnovovaní dôvery vo vládu, ako sa 
uznáva v protikorupčnej politike aj v národnom protikorupčnom programe. OPK by preto mohla vychádzať 
z ad hoc konzultácií a z iniciatív, ako je Iniciatíva za právny štát2, s cieľom nadviazať štrukturálny dialóg 
so zástupcami občianskej spoločnosti a súkromného sektora. Tento dialóg by mohol mať podobu série 
stretnutí, na ktorých by sa vymieňali informácie o vykonávaní protikorupčnej politiky a protikorupčných 
programov, o vznikajúcich rizikách a o iniciatívach organizácií občianskej spoločnosti a súkromného 
sektora. Tento dialóg by mohol slúžiť aj ako konzultačná platforma pre vybrané politické iniciatívy, ktoré je 
potrebné realizovať prostredníctvom protikorupčnej politiky. Tento dialóg by sa mohol vytvoriť v spolupráci 
s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, aby sa uľahčila identifikácia 
partnerov na strane občianskej spoločnosti.  

Okrem dialógu by organizácie občianskej spoločnosti a akademická obec mohli prevziať aj úlohy tretích 
strán na podporu protikorupčnej politiky, napríklad pri vykonávaní základných meraní alebo pri hodnotení 
politiky. Mohli by tiež slúžiť ako externý partner pre komunikáciu, občianske vzdelávanie a osvetu.  

Slovenská republika by mohla posilniť protikorupčné úsilie na nižšej ako celoštátnej 
úrovni a ďalej integrovať úsilie do strategického prístupu k boju proti korupcii. 

Strategickému prístupu k boju proti korupcii môže prospieť začlenenie uľahčenia politík integrity na nižšej 
ako národnej úrovni. Z hľadiska inštitucionálneho kontextu má Slovenská republika dvojstupňový systém 
územnej samosprávy, ktorého autonómia je zakotvená v ústave z roku 1992 a následne v zákone o 
samospráve obcí z roku 1990 a v zákone o samospráve vyšších územných celkov z roku 2001. Týmto 
posledným zákonom boli vytvorené samosprávne kraje. Komunálna úroveň zahŕňa mestá, obce na 
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vidieku, mestské časti v Bratislave a Košiciach, ako aj tri vojenské obvody. Štatút mesta udeľuje parlament 
obciam, ktoré sú administratívnym, hospodárskym a kultúrnym centrom poskytujúcim verejné služby 
susedným obciam. Majú však rovnaké povinnosti ako ostatné obce. 

Od roku 2002 patria medzi regionálne kompetencie regionálne cesty a verejná doprava, vzdelávanie 
(stredné, odborné a profesijné školstvo), územné plánovanie, regionálny hospodársky rozvoj, sociálna 
starostlivosť (detské domovy, sociálna politika), zdravotníctvo (nemocnice druhej kategórie 
a špecializované služby) a kultúra. Medzi úlohy obcí rozšírené v roku 2002 (zákon 416/2001) patrí 
vzdelávanie (predškolské a základné školy), sociálna starostlivosť (starší ľudia, deti, sociálna pomoc), 
miestne komunikácie a verejná doprava, ochrana životného prostredia, verejné služby (vodovod 
a kanalizácia, odpady), parky, miestne plánovanie a rozvoj, cestovný ruch, bývanie, kultúra, mestská 
polícia, hasičský zbor a zdravotníctvo (nemocnice prvej kategórie a zdravotné strediská, prvá pomoc). 

V Slovenskej republike dosahuje podiel výdavkov na nižšej ako celoštátnej úrovni na HDP 6,4 % HDP a 
15,7 % verejných výdavkov. Úloha nižších územných celkov ako verejných zamestnávateľov je významná, 
čo sa vysvetľuje tým, že nižšie územné celky sú zodpovedné za vyplácanie platov učiteľov v mene 
ústrednej vlády. Pokiaľ ide o verejné investície, na podnárodné vlády pripadá 56,4 % verejných investícií 
v roku 2013, čo predstavuje 2 % HDP. Daňové príjmy predstavujú len malú časť finančných zdrojov obcí 
a regiónov, avšak ostatné príjmy, ako sú poplatky za používanie a poplatky, napríklad poplatky obcí za 
zber odpadu alebo za používanie obecného majetku, predstavujú 17,6 % príjmov územnej samosprávy. 
Zahŕňajú aj prevádzkové prebytky verejných podnikov kontrolovaných nižšími územnými celkami a predaj 
majetku (OECD, 2016[7]). 

V strategickom prístupe k boju proti korupcii v Slovenskej republike si môže integrita na nižšej ako národnej 
úrovni zaslúžiť významnejšie miesto. Po prvé, vzhľadom na významnú úlohu samospráv na nižšej ako 
celoštátnej úrovni pri poskytovaní služieb a verejných investíciách prevládajú riziká integrity na nižšej ako 
celoštátnej úrovni. Na jednej strane sa na nižšej ako celoštátnej úrovni vyskytujú viaceré rizikové oblasti 
identifikované v protikorupčnej politike, ako sú konflikty záujmov, licencie a povolenia, lobing a verejné 
obstarávanie. Na druhej strane, viaceré rizikové oblasti korupcie sú vzhľadom na ich mandát výraznejšie 
na nižšej ako celoštátnej úrovni, ako napríklad výber poplatkov, ochrana životného prostredia a územné 
plánovanie.  

Po druhé, samosprávy na nižšej ako celoštátnej úrovni čoraz častejšie zavádzajú politiky integrity a 
prijímajú nástroje a inovácie na zmiernenie korupčných rizík. V niektorých prípadoch sú najúspešnejšie 
nástroje vytvorené na nižšej ako národnej úrovni, v iných prípadoch je vhodnejšie uplatnenie nástrojov 
na národnej úrovni. V oboch prípadoch môžu mať vlády na nižšej ako celoštátnej úrovni prospech 
zo zdieľania osvedčených postupov, čo môže viesť aj k väčšej súdržnosti politík.  

Po tretie, pri všeobecnom vnímaní korupcie a pri obnovovaní dôvery verejnosti zohrávajú dôležitú úlohu 
orgány verejnej správy na nižšej ako celoštátnej úrovni, keďže táto úroveň správy je občanom najbližšie. 
Miestne iniciatívy v oblasti integrity môžu prispieť k opätovnému získaniu dôvery vo vládu v širšom zmysle 
a podobne môžu miestne korupčné škandály ovplyvniť úroveň vnímania korupcie na celoštátnej úrovni.  

Viaceré členské štáty OECD začlenili podporu protikorupčných politík a politík integrity na nižšej ako 
národnej úrovni do svojej národnej protikorupčnej stratégie. V Spojenom kráľovstve sa v protikorupčnej 
stratégii Spojeného kráľovstva na roky 2017 až 20223 zaviazali preskúmať riziká podvodov a korupcie vo 
verejnom obstarávaní na miestnej úrovni. Vo Francúzsku je v nadväznosti na prieskum o prevencii 
korupcie v miestnych samosprávach podpora protikorupčného úsilia na nižšej ako celoštátnej úrovni 
jedným z prioritných opatrení, ktoré vo francúzskom národnom viacročnom pláne boja proti korupcii na 
roky 2020 - 2022 určila francúzska protikorupčná agentúra AFA (pozri Rámček 1.10). 
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Rámček 1.10. Podpora integrity na nižšej ako národnej úrovni v rámci francúzskeho národného 
viacročného plánu boja proti korupcii na roky 2020 - 2022 

Podpora protikorupčného úsilia na nižšej ako národnej úrovni je jedným z prioritných opatrení, ktoré 
francúzska protikorupčná agentúra AFA stanovila vo francúzskom viacročnom pláne boja proti korupcii 
na roky 2020 - 2022. Navrhované opatrenie spočíva v poskytovaní usmernení pre hlavné orgány 
miestnej samosprávy a štátom financované inštitúcie pri vykonávaní ich protikorupčných plánov, aby 
do roku 2022 dosiahli súlad so svojimi zákonnými povinnosťami.  

Opatrenie sa týka "regiónov" a "departementov" spolu s obcami a inštitúciami spolupráce medzi obcami 
financovanými vládou, ktoré slúžia obyvateľom s počtom obyvateľov nad určitou hranicou. Opatrenie je 
zamerané aj na orgány medzi obcami, ktoré poskytujú technické služby. Týka sa to zmiešaných 
syndikátov, ktoré spravujú spracovanie domového odpadu, kanalizáciu, zásobovanie vodou, dodávku 
elektrickej energie atď. Podobné opatrenia sa budú vykonávať pre tieto orgány na základe (okrem iných 
kritérií) rozpočtových limitov. 

Táto akcia vychádza z prieskumu AFA "Prieskum prevencie korupcie v miestnej samospráve" z roku 
2018. Tento prieskum medzi miestnymi samosprávami (3 277 respondentov) ukázal, že len veľmi málo 
orgánov zaviedlo opatrenia na prevenciu korupcie (7,3 %). Iba 3,5 % zamestnancov miestnej verejnej 
správy a menej ako 1,5 % volených predstaviteľov miestnej samosprávy absolvovalo nejaké školenie 
v oblasti prevencie korupcie.  

Zdroje: Francúzska protikorupčná agentúra, Národný viacročný plán boja proti korupcii na roky 2020 - 2022, https://www.agence-francaise-

anticorruption.gouv.fr/files/files/PlanVAnglais.pdf; Prieskum francúzskej protikorupčnej agentúry (2018) Prieskum o prevencii 

korupcie v miestnej samospráve, https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/files/2019-

07/EN%20Survey%20local%20government%20antibribery%20policy.pdf. 

Pri rešpektovaní samosprávy a autonómie regiónov by Slovenská republika mohla preskúmať rôzne 
spôsoby podpory protikorupčného úsilia na nižšej ako celoštátnej úrovni. S cieľom prehĺbiť chápanie rizík 
v oblasti integrity a schopnosti zmierniť tieto riziká by OPK mohlo v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR 
a Združením miest a obcí SR uskutočniť prieskum zameraný na prevenciu korupcie na nižšej ako 
celoštátnej úrovni. Výsledky tohto prieskumu by sa mohli využiť pri zmene alebo aktualizácii protikorupčnej 
politiky. V spolupráci s ministerstvom vnútra a Združením miest a obcí by OPK mohlo tiež umožniť 
vytvorenie systematickej platformy pre dialóg a výmenu informácií o protikorupčnej politike na nižšej ako 
národnej úrovni, prostredníctvom ktorej by si rôzne subjekty mohli vymieňať poznatky o rizikových 
oblastiach a vymieňať si osvedčené postupy a nástroje, ako sú nástroje na mapovanie rizík, kódex 
správania a moduly etického vzdelávania. Táto platforma môže zahŕňať podujatia na výmenu poznatkov, 
sieť miestnych kontaktných miest pre boj proti korupcii a/alebo webové sídlo na výmenu poznatkov. 

V záujme obnovenia dôvery a podpory dôveryhodnej verejnej zodpovednosti by odbor 
prevencie korupcie mohol posilniť komunikáciu o boji proti korupcii so širokou 
verejnosťou 

Tok informácií medzi vládami, občanmi a zainteresovanými stranami je základným prvkom otvorenej a 
inkluzívnej spoločnosti. Je totiž nevyhnutným predpokladom transparentnosti a integrity vlád a schopnosti 
občanov vyvodzovať zodpovednosť a zúčastňovať sa na verejnom živote. Verejná komunikácia o 
strategickom prístupe vlády k boju proti korupcii je súčasťou tohto úsilia. Verejná komunikácia, chápaná 
ako akákoľvek komunikačná činnosť vedená verejnými inštitúciami pre verejné blaho, sa líši od politickej 
komunikácie, ktorá je naopak spojená s politickými stranami, diskusiami alebo voľbami. Je to ústredná 

https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/files/files/PlanVAnglais.pdf
https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/files/files/PlanVAnglais.pdf
https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/files/2019-07/EN%20Survey%20local%20government%20antibribery%20policy.pdf
https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/files/2019-07/EN%20Survey%20local%20government%20antibribery%20policy.pdf
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funkcia vlády, ktorá slúži ako hlavný nástroj realizácie politiky a navrhovania a poskytovania služieb a 
umožňuje načúvať občanom a porozumieť im. 

OPK môže posilniť úsilie o informovanie verejnosti o strategickom prístupe vlády k boju proti korupcii a 
integrite viacerými spôsobmi. Mohol by sa vypracovať komunikačný plán, v ktorom by sa naplánovali 
komunikačné momenty a príležitosti a prepojenie kľúčových posolstiev s cieľovými skupinami a 
mediálnymi kanálmi vrátane sociálnych médií. Mohol by sa spustiť pravidelný online bulletin, ako je to 
napríklad v Spojenom kráľovstve (pozri Rámček 1.11), ktorý by informoval širokú verejnosť o vykonávaní 
protikorupčnej stratégie a o relevantných dokumentoch a údajoch, ako sú štúdie, hodnotiace správy, 
monitorovacie údaje. K pokročilejším možnostiam patrí zriadenie interaktívneho elektronického portálu, 
kde môžu občania prispievať do diskusií a pripomienkovať návrhy. Keďže komunikácia je činnosť, ktorá si 
vyžaduje nástroje, zručnosti a zdroje, mohol by sa na tento účel vyčleniť osobitný rozpočet na komunikáciu.  

Rámček 1.11. Protikorupčný vestník Spojeného kráľovstva 

V rámci plánu komunikácie s verejnosťou v protikorupčnej stratégii UK na roky 2017 až 2022 pripravila 
vláda UK informačný bulletin o boji proti korupcii. Okrem aktuálnych informácií o implementácii národnej 
protikorupčnej stratégie sa bulletin venuje aj súvisiacim otázkam, ako je napríklad medzinárodná 
kampaň UK za transparentnosť vlastníctva výhod, iniciatíva za bezúhonnosť podnikov, strategická rada 
pre hospodársku kriminalitu a medzinárodné partnerstvo proti korupcii v športe. 

Zdroj: Vláda UK, Protikorupčný vestník https://www.gov.uk/government/publications/anti-corruption-newsletter-spring-2019/anti-corruption-

newsletter-spring-2019. 

 

Návrhy opatrení 

Zvýšenie vplyvu a súdržnosti strategických politických dokumentov  

 Slovenská republika by mohla prehĺbiť analýzu problémov s cieľom identifikovať kľúčové 
rizikové oblasti a informovať o strategických cieľoch politiky v oblasti boja proti korupcii. 

 Slovenská republika by mohla doplniť protikorupčnú politiku o rozpočtový rámec.  
 Slovenská republika by mohla posilniť rámec monitorovania a hodnotenia s cieľom usmerniť 

strategický prístup k boju proti korupcii.  
 Slovenská republika by mohla zvážiť vytvorenie platformy pre strategické diskusie 

a rozhodovanie o protikorupčnej stratégii.  

Prijatie strategického prístupu k realizácii politiky v oblasti verejnej integrity a boja proti korupcii  

 Slovenská republika by mohla nadviazať štrukturálny dialóg o verejnej integrite 
so zainteresovanými stranami z občianskej spoločnosti a súkromného sektora. 

 Slovenská republika by mohla posilniť protikorupčné úsilie na nižšej ako celoštátnej úrovni 
a ďalej integrovať úsilie do strategického prístupu k boju proti korupcii. 

 V záujme obnovenia dôvery a podpory dôvery vo verejnú zodpovednosť by odbor prevencie 
korupcie mohol posilniť komunikáciu o boji proti korupcii so širokou verejnosťou. 

https://www.gov.uk/government/publications/anti-corruption-newsletter-spring-2019/anti-corruption-newsletter-spring-2019
https://www.gov.uk/government/publications/anti-corruption-newsletter-spring-2019/anti-corruption-newsletter-spring-2019
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Poznámky 

1 Primárne ciele sú tie, ktoré formálne prijala rada ministrov alebo podobný orgán a sú uplatniteľné v rámci 
celej vlády alebo celého sektora (OECD, 2020[2]). 

2 Iniciatíva za právny štát sa zameriava na monitorovanie a pripomienkovanie otázok právneho štátu v 
Slovenskej republike vrátane korupcie. S podporou Americkej obchodnej komory 14 podnikateľských 
združení, zamestnávateľských zväzov a obchodných komôr spustilo spoločnú iniciatívu, prostredníctvom 
ktorej chce podnikateľská komunita odborne reagovať na zhoršujúci sa stav v oblasti justície, bojovať proti 
korupcii a podporovať transparentný a systematický legislatívny proces v Slovenskej republike. 

3 Verejné obstarávanie v miestnej samospráve Spojeného kráľovstva: preskúmanie rizika podvodov a 
korupcie, https://www.gov.uk/government/publications/local-government-procurement-fraud-and-
corruption-risk-review. 

 

https://www.gov.uk/government/publications/local-government-procurement-fraud-and-corruption-risk-review
https://www.gov.uk/government/publications/local-government-procurement-fraud-and-corruption-risk-review
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V tejto kapitola sa analyzujú opatrenia Slovenskej republiky na podporu 
kultúry verejnej integrity vo verejnom sektore. Táto kapitola skúma najmä 
potrebu jasných kontaktných miest pre verejnú integritu na každom 
ministerstve a agentúre a identifikuje, kde by sa mohli odstrániť medzery v 
existujúcich režimoch konfliktu záujmov a po skončení zamestnania vo 
verejnej správe. Tiež sa tu skúma potenciál technológií na zvýšenie 
efektívnosti a zníženie chybovosti pri spracovaní majetkových priznaní. 
Okrem toho sa tu identifikujú opatrenia na posilnenie zručností a znalostí v 
oblasti integrity, ako aj nábor zamestnancov podľa zásluh a líderstva v oblasti 
integrity. Táto kapitola ďalej zdôrazňuje, ako môže etický kódex pre 
politických a vyšších úradníkov s príslušnými funkciami dohľadu pomôcť 
posilniť normy integrity na politickej úrovni. Nakoniec sa táto kapitola 
zamýšľa nad úlohou Úradu na ochranu oznamovateľov pri zvyšovaní 
informovanosti, podpore inštitucionálnej spolupráce a optimalizácii systémov 
anonymného oznamovania. 

2 Pestovanie kultúry integrity vo 

verejnom sektore v Slovenskej 

republike 
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Úvod 

Pestovanie kultúry integrity vo verejnej službe si vyžaduje vyjasnenie spoločných hodnôt a konkrétnych 
noriem správania a stanovenie potrebných mechanizmov a nástrojov na podporu ich uplatňovania. S 
cieľom pomôcť verejným činiteľom personalizovať a osvojiť si hodnoty a normy integrity možno prijať 
socializačné a komunikačné opatrenia. Vlády tak môžu pomôcť docieliť jednotné ponímanie správania, 
ktoré majú verejní činitelia dodržiavať pri plnení svojich každodenných úloh, najmä keď čelia etickým 
dilemám alebo situáciám konfliktu záujmov.  

Odporúčanie OECD o integrite vo verejnom sektore stanovuje základné prvky pre pestovanie kultúry 
záujmu vo verejnom sektore, vrátane:  

 Pridelenia jasných a koherentných zodpovedností za integritu 
 Stanovenia jasných noriem a postupov 
 Investovania do bezúhonného vedenia a náboru založeného na zásluhách 
 Zvyšovania povedomia a budovanie kapacít pre verejnú integritu 
 Zabezpečenie otvorenej organizačnej kultúry a jasných pokynov na ochranu oznamovateľov 

(OECD, 2017[1]) 

S cieľom podporiť Slovenskú republiku pri pestovaní kultúry verejnej integrity sa v tejto kapitole skúma 
právny rámec a súvisiace politiky a nástroje. Konkrétne sa v nej preskúmajú zodpovednosti za verejnú 
integritu, normy s osobitným dôrazom na konflikt záujmov a majetkové priznania, odbornú prípravu, nábor 
zamestnancov na základe zásluh a ochranu oznamovateľov.  

Pridelenie jasných a koherentných zodpovedností za verejnú integritu  

Pridelenie jasných zodpovedností aktérom v systéme integrity uľahčuje spoluprácu, zabraňuje prekrývaniu 
a predchádza roztrieštenosti. Zodpovednosti zahŕňajú vypracovanie, implementáciu, monitorovanie a 
hodnotenie noriem a nástrojov integrity a vykonávajú ich aktéri naprieč celou štátnou mocou (zákonodarná, 
výkonná, súdna) a naprieč úrovňami štátu (celoštátna a nižšia ako celoštátna). Zodpovednosť za verejnú 
integritu sa nachádza aj v rámci každej organizácie verejného sektora. Okrem toho sa od všetkých 
verejných činiteľov na všetkých úrovniach verejnej správy očakáva, že budú vykonávať svoje povinnosti 
vo verejnom záujme (OECD, 2020[2]).  

Aby sa zabránilo roztrieštenosti a prekrývaniu systému integrity vo verejnom sektore, OECD v odporúčaní 
o integrite vo verejnom sektore odporúča, aby si zmluvné strany "vyjasnili inštitucionálne zodpovednosti 
vo verejnom sektore s cieľom posilniť účinnosť systému integrity vo verejnom sektore, najmä 
prostredníctvom:  

 stanovením jasnej zodpovednosti na príslušných úrovniach (organizačnej, nižšej ako štátnej alebo 
celoštátnej) za navrhovanie, vedenie a implementáciu prvkov systému integrity pre verejný sektor; 

 zabezpečenia, aby všetci verejní činitelia, útvary alebo orgány (vrátane samostatných a/alebo 
nezávislých) s ústrednou zodpovednosťou za rozvoj, implementáciu, presadzovanie a/alebo 
monitorovanie prvkov systému verejnej integrity v rámci svojej jurisdikcie mali primeraný mandát a 
kapacity na plnenie svojich povinností;  

 podpory mechanizmov horizontálnej a vertikálnej spolupráce medzi takýmito verejnými činiteľmi, 
jednotkami alebo orgánmi, a ak je to možné, s nižšími ako štátnymi úrovňami verejnej správy 
a medzi nimi, prostredníctvom formálnych alebo neformálnych prostriedkov na podporu súdržnosti 
a zabránenie prekrývaniu a nedostatkom a na výmenu a využívanie skúseností získaných z 
osvedčených postupov” (OECD, 2017[1]). 
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Slovenská republika by mohla zvážiť zlúčenie funkcií etických poradcov s funkciami 
protikorupčných koordinátorov  

V Slovenskej republike je zodpovednosť za tvorbu, riadenie a implementáciu systému integrity stanovená 
v Protikorupčnej politike Slovenskej republiky. Odbor prevencie korupcie (OPK) Úradu vlády SR je 
ústredným kontaktným miestom v oblasti prevencie korupcie pre všetky orgány a úrovne verejnej správy. 
OPK plní koordinačnú funkciu a dohliada na vykonávanie protikorupčnej agendy vlády SR. Rámček 2.1 
poskytuje prehľad hlavných úloh OPK. 

Rámček 2.1. Zodpovednosti oddelenia prevencie korupcie 

OPK je hlavným orgánom zodpovedným za koordináciu protikorupčných opatrení medzi orgánmi 
verejnej správy. OPK zodpovedá najmä za:  

 navrhovanie opatrení a usmernení na predchádzanie korupcii, najmä identifikovaním a 
odstraňovaním faktorov, príležitostí a podmienok, ktoré uľahčujú korupciu a korupčné praktiky; 

 spoluprácu s príslušnými odbornými útvarmi pri identifikácii, posudzovaní a hodnotení 
korupčných rizík a navrhovaní účinných opatrení na ich zníženie a elimináciu; 

 posudzovanie a navrhovanie opatrení na zabránenie fyzickým aj právnickým osobám v páchaní 
korupcie, korupčného správania a vytvárania podmienok pre korupciu; 

 pomoc pri zabezpečovaní účinného a fungujúceho právneho systému na predchádzanie 
korupcii; 

 vytvorenie primeraného mechanizmu na zavádzanie, implementáciu a monitorovanie opatrení 
na predchádzanie korupcii, najmä ich účinnosti a efektívnosti; 

 zapojenie organizácií verejného a súkromného sektora, ako aj organizácií občianskej 
spoločnosti do činností v oblasti prevencie korupcie; 

 posilňovanie a presadzovanie kultúry verejnej integrity v orgánoch verejnej moci, najmä 
podporou zosúladenia osobných etických hodnôt, zásad a noriem s bežnými a podporou ich 
začlenenia do výkonu verejnej moci; 

 prispievanie k zvyšovaniu protikorupčného povedomia o škodlivých účinkoch korupcie a o 
prevencii korupcie; 

 monitorovanie účinnosti praktických školení/vzdelávania organizovaných jednotlivými orgánmi 
verejnej správy; 

 organizovanie činnosti Rady protikorupčných koordinátorov. 

Zdroj: Protikorupčná politika Slovenskej republiky na roky 2019-2023 

Na organizačnej úrovni sa v protikorupčnej stratégii vyžaduje, aby každé ministerstvo a ústredný orgán 
určili protikorupčného koordinátora, ktorý je zodpovedný za koordináciu činností v oblasti prevencie 
korupcie vrátane riadenia rizík v rámci svojej inštitúcie. Medzi hlavné povinnosti koordinátora pre boj proti 
korupcii patrí:  

 Koordinácia protikorupčných činností  
 Príprava sektorového protikorupčného programu a katalógu korupčných rizík  
 Podpora vrcholového manažmentu pri presadzovaní a implementácii protikorupčného programu 

organizácie a pri udávaní "tónu zhora" 
 Účasť na pravidelných školeniach poskytovaných oddelením prevencie korupcie 
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 Poskytovanie poradenstva a usmernení v týchto oblastiach: korupčné riziká, prevencia korupcie 
a verejná integrita  

 Prijímanie správ o porušovaní právnych predpisov SR a EÚ  

Okrem protikorupčných koordinátorov existuje aj druhá funkcia pre integritu - poradca pre etiku. Zákon o 
štátnej službe zveruje poradcom pre etiku zodpovednosť za posudzovanie súladu správania štátnych 
zamestnancov s Etickým kódexom. Okrem toho môžu poradcovia pre etiku navrhovať opatrenia na 
uľahčenie etického správania v štátnej službe a predchádzať porušovaniu Etického kódexu. Hoci sú ich 
povinnosti stanovené v zákone o štátnej službe, nie je pre útvary alebo agentúry povinné vymenovať 
poradcu pre etiku. V praxi to znamená, že etickí poradcovia pracujú na dobrovoľnej báze a svoje funkcie 
často vykonávajú na čiastočný úväzok. Rada pre štátnu službu, ktorá je zodpovedná za vykonávanie 
Etického kódexu, dohliada na funkcie poradcov pre etiku. V súčasnosti je vymenovaných 70 poradcov, 
čo je približne tretina z cieľového počtu 200 poradcov. Títo poradcovia sa zvyčajne nachádzajú v odbore 
ľudských zdrojov príslušnej organizácie. 

Existencia dvoch funkcií s podobnou zodpovednosťou za boj proti korupcii a verejnú integritu v rámci 
organizácie, ktoré podliehajú rôznym ústredným orgánom, môže spôsobiť zmätok medzi zamestnancami 
a viesť k duplicite úloh. Vzhľadom na povinnú požiadavku vymenovať protikorupčných koordinátorov, 
inštitucionálne ukotvenie s odborom prevencie korupcie a široký rozsah ich existujúcich zodpovedností by 
Slovenská republika mohla zvážiť zlúčenie funkcií poradcov pre etiku s funkciami protikorupčných 
koordinátorov a premenovanie funkcie na "koordinátora pre etiku a integritu". Okrem povinností, ktoré v 
súčasnosti vykonáva koordinátor pre boj proti korupcii, by nová funkcia koordinátora pre etiku a integritu 
mohla byť zodpovedná aj za poskytovanie etického poradenstva v otázkach integrity vrátane riadenia a 
predchádzania konfliktom záujmov a vykonávania školení o integrite a zvyšovania povedomia (pozri 
nižšie). V závislosti od veľkosti organizácie by túto funkciu mohol vykonávať jeden zamestnanec na plný 
úväzok alebo niekoľko zamestnancov. Na zabezpečenie vykonávania by sa mal vyčleniť osobitný rozpočet 
a príslušné ľudské zdroje. Rámček 2.2 poskytuje prehľad podobných funkcií integrity v Nemecku a 
Rakúsku.  

Rámček 2.2. Zriadenie funkcií integrity na ministerstvách: príklady z Nemecka a Rakúska  

Kontaktné osoby Nemecka pre prevenciu korupcie  

Nemecko má na federálnej úrovni inštitucionalizované útvary na predchádzanie korupcii, ako aj 
zodpovednú osobu, ktorá sa venuje presadzovaniu opatrení na predchádzanie korupcii v rámci 
verejného subjektu. Kontaktná osoba a jej zástupca musia byť formálne menovaní.  

V "smernici spolkovej vlády o prevencii korupcie v spolkovej správe" sú tieto kontaktné osoby a ich 
úlohy definované takto:  

 Kontaktná osoba pre prevenciu korupcie sa určí na základe úloh a veľkosti agentúry. Jedna 
kontaktná osoba môže byť zodpovedná za viac ako jednu agentúru. Kontaktné osoby môžu byť 
poverené týmito úlohami:  
o v prípade potreby slúžiť ako kontaktná osoba pre zamestnancov a vedenie agentúry bez 

potreby ísť oficiálnou cestou, vrátane súkromných osôb  
o poradenstvo pre manažment agentúry  
o informovanie zamestnancov (napr. prostredníctvom pravidelných seminárov a prezentácií) 
o pomoc pri školení  
o monitorovanie a posudzovanie akýchkoľvek náznakov korupcie  
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o pomoc pri informovaní verejnosti o sankciách v rámci práva verejnej služby a trestného 
práva (preventívny účinok) pri rešpektovaní práva dotknutých osôb na súkromie.  

 Ak sa kontaktná osoba dozvie o skutočnostiach, ktoré vedú k dôvodnému podozreniu, že bol 
spáchaný trestný čin korupcie, informuje o tom vedenie agentúry a vydá odporúčania na 
vykonanie interného vyšetrovania, prijatie opatrení na zabránenie utajovania a informovanie 
orgánov činných v trestnom konaní. Vedenie agentúry prijme potrebné opatrenia na riešenie 
tejto záležitosti.  

 Kontaktné osoby nesmú byť poverené vykonávaním disciplinárnych opatrení; nesmú viesť 
vyšetrovanie v disciplinárnych konaniach v prípadoch korupcie.  

 Agentúry poskytujú kontaktným osobám bezodkladne a komplexne informácie potrebné na 
plnenie ich povinností, najmä pokiaľ ide o prípady podozrenia z korupcie.  

 Kontaktné osoby sú pri plnení svojich povinností v oblasti prevencie korupcie nezávislé od 
pokynov. Majú právo podávať správy priamo vedúcemu agentúry a nesmú byť v dôsledku 
výkonu svojich povinností diskriminované. 

 Kontaktné osoby nesmú ani po skončení svojho funkčného obdobia zverejniť žiadne informácie, 
ktoré získali o osobných pomeroch zamestnancov; môžu však takéto informácie poskytnúť 
vedeniu agentúry alebo personálnemu manažmentu, ak majú dôvodné podozrenie, že bol 
spáchaný trestný čin korupcie. S osobnými údajmi sa zaobchádza v súlade so zásadami správy 
osobných záznamov.  

Rakúska sieť integrity 

V Rakúsku Spolkový úrad pre prevenciu a boj proti korupcii (Bundesamt zur Korruptionspraevention 
und Korruptionsbekaempfung, BAK) vytvoril Rakúsku sieť integrity (Integritaetsbeauftragten-Netzwerk) 
s cieľom posilniť integritu pevným zakotvením integrity ako základného prvku vo verejnom sektore. Na 
tento účel BAK v rámci Siete integrity školí štátnych zamestnancov, aby sa stali odborníkmi v oblasti 
integrity a prevencie korupcie. Títo úradníci pre integritu poskytujú vo svojich subjektoch poradenstvo 
a usmernenia na posilnenie integrity v rámci konkrétnych subjektov. Pracovníci pre integritu majú 
prístup k ďalším informáciám o dodržiavaní predpisov, korupcii, etike, integrite a organizačnej kultúre.  

Okrem internetovej platformy ponúka BAK aj pravidelné následné stretnutia pre úradníkov pre integritu 
na konkrétne témy, ako je riadenie rizík a etika a hodnoty. Napríklad počas stretnutia o etike a 
hodnotách účastníci predstavili svoj existujúci model hodnôt. Po diskusii v skupinách a na plenárnom 
zasadnutí účastníci identifikovali osvedčené postupy pre proces implementácie vyhlásenia o hodnotách 
v subjekte.  

Zdroj: Nemecké spolkové ministerstvo vnútra "Pravidlá integrity", 

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/EN/publikationen/2014/rules-on-integrity.pdf?__blob=publicationFile; Rakúsky federálny 

úrad pre boj proti korupcii https://integritaet.info/ 

Spojenie týchto úloh do jednej signálnej funkcie má niekoľko výhod: po prvé, vytvorenie jednej funkcie pre 
etiku a integritu uľahčí prehľadnosť pre zamestnancov, napríklad pokiaľ ide o to, na koho sa majú obrátiť 
so svojimi etickými otázkami. Po druhé, existencia jedinej funkcie uľahčuje koherentný a komplexný prístup 
k verejnej integrite a pomáha umožniť skutočnú akumuláciu odborných znalostí v rámci funkcie, keďže 
odporúčania, poznatky a osvedčené postupy sa zhromažďujú na jednom mieste v rámci organizácie 
(OECD, 2009[8]). Napokon, z hľadiska efektívnosti nákladov je posilnenie postavenia jednej funkcie menej 
nákladné a efektívnejšie z hľadiska odbornej prípravy, výmeny informácií, sieťových stretnutí, 
monitorovania a podávania správ. S cieľom zohľadniť široký rozsah tejto funkcie by Slovenská republika 
mohla zvážiť aj premenovanie funkcie na "koordinátora pre etiku a integritu". Aj keď sa to zdá neškodné, 
vzhľadom na negatívne konotácie s korupciou môže zmena názvu prispieť k tomu, aby bola funkcia medzi 
zamestnancami prístupnejšia.  

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/EN/publikationen/2014/rules-on-integrity.pdf?__blob=publicationFile
https://integritaet.info/
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Odbor prevencie korupcie by mohol poskytnúť usmernenie, kde by ministerstvá a 
agentúry mali zriadiť funkciu koordinátora boja proti korupcii  

V súčasnosti majú všetky ministerstvá a agentúry vymenovaného protikorupčného koordinátora, avšak 
existujú značné rozdiely v tom, kde sú tieto funkcie zriadené. Niektorí protikorupční koordinátori sú spojení 
s funkciou vnútornej kontroly na ministerstve, iní pôsobia v kancelárii ministra. Niektoré rezortné 
ministerstvá, ako napríklad Ministerstvo životného prostredia, vytvorili špecializovaný útvar; iné 
ministerstvá, ako napríklad Ministerstvo spravodlivosti, majú len zamestnancov na čiastočný úväzok. Je to 
dôsledok diskrečnej právomoci rezortných ministrov a ústredných orgánov vytvoriť pozíciu s ich 
existujúcimi štruktúrami, ako je stanovené v protikorupčnej politike, oddiel 8.5. "Štatutárny orgán rozhoduje 
o začlenení pozície koordinátora do organizačného poriadku/organizačnej štruktúry subjektu. [...] Štátny 
subjekt môže rozhodnúť o zriadení samostatného útvaru na plnenie úlohy koordinátora.” 

Nedostatočná konzistentnosť v tom, kde sú protikorupční koordinátori zriadení, a zdroje, ktoré sú tejto 
funkcii pridelené, môžu viesť k nesúrodému vykonávaniu niektorých aspektov ich úlohy. Napríklad 
vymenovanie v rámci kancelárie ministra môže spôsobovať narušenie kontinuity v prípade zmeny ministra 
alebo politickým zásahom. Podobne zriadenie funkcie v rámci funkcie vnútorného auditu môže byť vhodné 
pre činnosti riadenia rizík, ale možno menej vhodné pre protikorupčnú odbornú prípravu alebo zvyšovanie 
povedomia. Vzhľadom na prierezovú povahu funkcie a potrebný inštitucionálny vplyv by sa pozícia 
protikorupčného koordinátora mala v ideálnom prípade nachádzať v blízkosti vrcholového manažmentu 
ministerstva alebo ústredného orgánu, napríklad v kancelárii generálneho tajomníka.  

V záujme podpory väčšej súdržnosti by odbor prevencie korupcie mohol preskúmať, kde boli funkcie 
zriadené, aby sa identifikovali osvedčené postupy a problémy, s ktorými sa stretli ministerstvá a agentúry. 
Táto inventúra by mohla byť podkladom pre aktualizácie a zmeny protikorupčnej politiky, najmä 
stanovením jasných kritérií a usmernení, kde by mali ministerstvá a agentúry umiestniť koordinátora boja 
proti korupcii. Oddelenie prevencie korupcie by mohlo ad hoc poskytovať ministerstvám a agentúram 
poradenstvo o tom, kde zriadiť funkciu protikorupčného koordinátora. 

Odbor prevencie korupcie by mohol poskytnúť usmernenie k opisu práce a náboru 
protikorupčných koordinátorov 

Výber a prijímanie protikorupčných koordinátorov vykonáva príslušné ministerstvo alebo ústredný orgán 
štátnej správy samostatne v súlade s Protikorupčnou politikou, ktorá stanovuje, že "spôsob výberu 
koordinátora je v kompetencii príslušného štatutárneho orgánu alebo štátneho subjektu bez ohľadu na 
veľkosť sektora" (Protikorupčná politika, bod 8.5). Táto prax viedla k rôznorodosti výberových 
a nominačných procesov, keďže na niektorých ministerstvách je koordinátor menovaný priamo ministrom, 
zatiaľ čo na iných ministerstvách prebieha otvorené výberové konanie. Okrem toho to viedlo aj 
k rôznorodosti profilov protikorupčných koordinátorov z hľadiska služobného veku a znalosti protikorupčnej 
politiky. Táto rôznorodosť by mohla viesť k nejednotnému vykonávaniu niektorých aspektov protikorupčnej 
politiky, najmä v prípadoch, keď protikorupčný koordinátor nemá dostatočný inštitucionálny vplyv alebo 
skúsenosti na plnenie požadovaných úloh. 

S cieľom podporiť výber protikorupčných koordinátorov by OPK mohol určiť minimálne požiadavky 
týkajúce sa skúseností a kvalifikácie uchádzačov, ako aj minimálne požiadavky týkajúce sa náplne práce 
a pracovného zaťaženia v ekvivalente plného pracovného úväzku. V praxi by to mohlo mať podobu 
vzorových zadávacích podmienok, ktoré by sa mohli poskytnúť príslušným ministerstvám a ústredným 
orgánom. 

OPK by tiež mohol ad hoc radiť rezortným ministerstvám a ústredným orgánom pri výbere a prijímaní 
protikorupčného koordinátora alebo sa zúčastňovať na výberovom alebo prijímacom konaní. Jednou z 
výziev, ktorým čelia ministerstvá a ústredné orgány, je napríklad identifikácia vhodných kandidátov. OPK 
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by mohol pomôcť inzerovať túto pozíciu v rámci svojej siete a zvýšiť informovanosť potenciálnych 
externých kandidátov. 

Slovenská republika by mohla rozšíriť členstvo Rady protikorupčných koordinátorov a 
zvážiť jej premenovanie, aby sa objasnila jej úloha  

S cieľom uľahčiť koordináciu a súdržnosť práce protikorupčných koordinátorov vo všetkých verejných 
organizáciách zriadila Slovenská republika prostredníctvom protikorupčnej politiky Radu protikorupčných 
koordinátorov. Táto rada je zložená z protikorupčných koordinátorov z rezortných ministerstiev a iných 
ústredných orgánov štátnej správy, ako aj zo zástupcov Generálnej prokuratúry SR, Národnej kriminálnej 
agentúry, Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, Súdnej rady SR a Združenia 
miest a obcí. OPK je neformálnym sekretariátom rady. Medzi povinnosti rady patrí:  

 Účasť na príprave strategických dokumentov vlády v oblasti prevencie korupcie. 
 Odporúčanie prijatia protikorupčných opatrení, najmä príslušným ministerstvám, iným ústredným 

orgánom a vnútroštátnym správnym orgánom. 
 Vydávanie prípadných stanovísk k protikorupčným dokumentom a opatreniam vypracovaným 

a prijatým najmä ministerstvami a inými ústrednými orgánmi. 
 V prípade potreby iniciovať prostredníctvom príslušných orgánov aktualizáciu a preskúmanie 

protikorupčných dokumentov a opatrení. 
 Prostredníctvom príslušných orgánov iniciovať odôvodnené zmeny a doplnenia vybraných 

platných právnych predpisov s cieľom zlepšiť prevenciu korupcie a boj proti korupcii. 

Rada plní kľúčovú funkciu pri zabezpečovaní súdržnosti a koordinácie sektorových protikorupčných politík 
v rámci celej vlády. Prostredníctvom zdieľania poznatkov, výmeny nástrojov a osvedčených postupov a 
vzájomnej podpory rada slúži aj ako platforma na podporu protikorupčných koordinátorov pri riešení 
spoločných výziev a prekážok. Okrem toho môže rada vďaka multisektorovej perspektíve identifikovať 
vznikajúce riziká alebo systémové prekážky súvisiace s vykonávaním protikorupčnej agendy. Stojí za 
zmienku, že Rada pre štátnu službu, kľúčový aktér v oblasti verejnej integrity a boja proti korupcii, nie je v 
rade zastúpená. Vzhľadom na mandát Rady pre štátnu službu, ktorá dohliada na vykonávanie Etického 
kódexu, môže priniesť užitočné poznatky týkajúce sa rizikových oblastí integrity. Na tento účel by sa 
členstvo v rade mohlo rozšíriť o Radu pre štátnu službu.  

OPK plní ústrednú úlohu v rade tým, že zvoláva zasadnutia a činnosti, stanovuje program a poskytuje ad 
hoc podporu pri vykonávaní činností a nástrojov, ako je napríklad nástroj riadenia rizík. Do budúcnosti 
môže OPK čoraz viac uľahčovať proces inštitucionálneho vzdelávania v rámci siete tým, že bude 
bilancovať a informovať o poznatkoch z prevádzkových úspechov a výziev.  

V protikorupčnej politike sa na označenie siete protikorupčných koordinátorov používajú dva pojmy: 
jedným je oficiálny pojem "Rada protikorupčných koordinátorov" a druhým pojem "pracovná skupina" 
(Protikorupčná politika, oddiel 8). Keďže termín "rada" môže mať konotáciu strategického rozhodovania 
na vysokej úrovni, čo nie je úlohou siete, môže byť jasnejšie systematicky používať termín odrážajúci 
operatívnejšiu úlohu siete, napríklad "pracovná skupina" alebo "sieť". Okrem sémantického problému to 
poukazuje na absenciu platformy pre strategické rozhodovanie na vysokej úrovni.  

Stanovenie jasných noriem verejnej integrity pre konflikt záujmov  

Verejná integrita je inštitucionalizovaná a začlenená do hlavného prúdu prostredníctvom noriem, ktoré 
stanovujú jasné očakávania pre správanie a profesionálne správanie verejných činiteľov. Tieto normy 
integrity sú stanovené v právnych a regulačných rámcoch a rámcoch integrity a poskytujú vláde základ 
na stimulovanie etického správania. Štandardy integrity sa týkajú najmä otázok, ako sú úplatkárstvo, 



38    

HODNOTENIE INTEGRITY SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZO STRANY OECD 
  

podvod, obchodovanie s vplyvom, pranie špinavých peňazí, riadenie a predchádzanie konfliktu záujmov, 
majetkové priznanie, riadenie darov a odmien a zamestnanie pred a po skončení výkonu verejnej funkcie. 
V normách integrity sa stanovujú aj funkcie súvisiace s ochranou oznamovateľov, integritou 
a transparentnosťou pri lobovaní a financovaním demokracie a politických strán. (OECD, 2020[2]).  

Predchádzanie konfliktom záujmov a ich riadenie je ústredným prvkom noriem o verejnej integrite. Ak sa 
situácie konfliktu záujmov neidentifikujú a neriadia, môžu vážne ohroziť integritu organizácií. Riadenie 
konfliktov záujmov pomáha vyrovnať podmienky a zabezpečiť spravodlivý a primeraný prístup 
zainteresovaných strán k tvorcom politiky a procesom tvorby politiky.  

V rýchlo sa meniacom prostredí verejného sektora môže byť riadenie konfliktov záujmov náročné. Príliš 
prísny prístup ku kontrole uplatňovania súkromných záujmov môže byť v rozpore s inými právami alebo 
môže byť v praxi neuskutočniteľný či kontraproduktívny, pretože odrádza skúsených a kompetentných 
potenciálnych kandidátov. Moderný prístup k politike konfliktu záujmov sa snaží nájsť rovnováhu tým, že:  

 Identifikuje riziká pre integritu verejných organizácií a verejných činiteľov.  
 Zakáže konkrétne neprijateľné formy súkromného záujmu.  
 Informuje verejné organizácie a jednotlivých úradníkov o okolnostiach, za ktorých môžu vzniknúť 

konflikty. 
 Zabezpečí zavedenie účinných postupov na identifikáciu, zverejňovanie, riadenie a podporu 

vhodného riešenia situácií konfliktu záujmov. 

V Slovenskej republike sú normy integrity v oblasti konfliktu záujmov stanovené v týchto právnych 
normách:  

 Ústavný zákon č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 
v znení ústavného zákona č. 545 (2005) (napr. "zákon o konflikte záujmov") (Vláda Slovenskej 
republiky, 2004[9])  

 Zákon č, 55 (2017) o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (napr. "zákon 
o štátnej službe") (Vláda Slovenskej republiky, 2017[10])  

 Zákon č. 552 (2003) o výkone práce vo verejnom záujme (napr. "zákon o verejnej službe") (Vláda 
Slovenskej republiky, 2003[11]) 

Tabuľka 2.1 podrobne opisuje normy integrity stanovené v zákone o konflikte záujmov, zákone o štátnej 
službe a zákone o verejnej službe. Tieto tri zákony sa spoločne vzťahujú na tri hlavné kategórie verejných 
činiteľov: volení úradníci a politickí nominanti (zákon o konflikte záujmov); štátni zamestnanci (zákon o 
štátnej službe) a verejní zamestnanci (zákon o verejnej službe). 
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Tabuľka 2.1. Legislatívny rámec konfliktu záujmov v Slovenskej republike  

Zákon Rozsah Ustanovenia pre integritu 

Zákon o konflikte záujmov 

 

(Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri 
výkone funkcií verejných funkcionárov č. 357 

(2004), v znení ústavného zákona č. 545 (2005)) 

 

 

Politickí nominanti vo verejnom 

sektore  

 

Volení predstavitelia  

 

 

 Konflikt záujmov (články 4 a 9) 

 Oznámenie o osobnom záujme pred začatím 

rozpravy alebo diskusie (článok 6) 

 Majetkové priznanie (článok 7) 

 Zamestnanie po skončení pracovného 

pomeru (článok 8) 

 Dary 

 Externé činnosti (článok 5) 

Zákon o štátnej službe  

 

(Zákon č. 55/2017 o štátnej službe a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov)) 

 

 

 

Vysokopostavení politickí a riadiaci 
zamestnanci (niektoré 

ustanovenia) 

Štátni zamestnanci 

 Etický kódex (časť 4) pre štátny úrad  

 Konflikt záujmov (článok 5, oddiel 111 (1d) a 

(2c). 

 Majetkové priznanie (oddiel 114) 

 Dary (paragraf 112 (1b a c)) 

 Externé činnosti (paragraf 112 (2-10)) 

Zákon o verejnej službe 

 

(Zákon č. 552 (2003) o výkone práce vo verejnom 

záujme)  

 

 

Zamestnanci verejného sektora 

 Konflikt záujmov 

Zdroje: (Vláda Slovenskej republiky, 2003[11]; Vláda Slovenskej republiky, 2004[9]; Vláda Slovenskej republiky, 2017[10]) 

Slovenská republika by mohla zvážiť posilnenie noriem týkajúcich sa zamestnávania 
pred a po skončení pracovného pomeru v zákone o konflikte záujmov a v zákone o 
štátnej službe a mohla by vypracovať prispôsobené usmernenia na podporu 
implementácie  

Ďalšou oblasťou, ktorá vzbudzuje obavy o verejnú integritu, sú konflikty záujmov vyplývajúce 
zo zamestnania pred a po skončení funkčného obdobia verejných činiteľov. Takéto situácie spadajú pod 
tzv. fenomén "otáčavých dverí", ktorý predstavuje mobilitu medzi súkromným a verejným sektorom. 
Na jednej strane je v záujme verejnosti a vlády prilákať skúsenú a kvalifikovanú pracovnú silu. Na druhej 
strane môžu otáčavé dvere narušiť integritu rozhodovacieho procesu, pretože vystavujú verejných 
činiteľov riziku, že pred alebo po skončení svojho pôsobenia vo verejnej službe budú prijímať rozhodnutia 
v záujme súkromných zamestnávateľov. Hlavné problémové oblasti po skončení verejného zamestnania 
sa týkajú verejných činiteľov, keď si hľadajú budúce zamestnanie mimo verejnej služby; lobujú vo vládnych 
inštitúciách; menia strany v tom istom procese; využívajú "dôverné informácie"; alebo sú opätovne 
zamestnaní vo verejnej službe, napríklad na vykonávanie tých istých úloh, ktoré vykonávali v súkromnom 
alebo neziskovom sektore (OECD, 2010[12]). Aby sa predišlo konfliktu záujmov, ktorý vzniká pred alebo po 
zamestnaní vo verejnej správe, mnohé krajiny OECD zaviedli ustanovenia upravujúce obdobia pred a po 
zamestnaní vo verejnej správe. 

V Slovenskej republike existujú dva rámce pre reguláciu zamestnávania po skončení pracovného pomeru. 
Prvý je uvedený v zákone o konflikte záujmov a zahŕňa jednoročnú lehotu na rozmyslenie pre vysokých 
úradníkov vrátane prezidenta, členov vlády, predsedov, podpredsedov a generálnych tajomníkov 
verejných organizácií, ako aj predsedov vyšších územných celkov a starostov. Ustanovenia sú úzko 
vymedzené a obmedzujú verejných činiteľov v tom, aby získali zamestnanie od tých, s ktorými mali počas 
výkonu funkcie osobitné vzťahy (napr. poskytli im dotácie, prijali osobitné rozhodnutia, vydali verejnú 
zákazku atď. Zákon umožňuje udeliť výnimky z týchto obmedzení, ak je zrejmé, že zavedenie lehoty 
na rozmyslenie by bolo neprimerané rizikám. Orgánom zodpovedným za presadzovanie opatrení 
po skončení verejného zamestnania je Národná rada.  
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Druhý rámec je obsiahnutý v zákone o verejnej službe, ktorý odkazuje na súvisiace ustanovenia Zákonníka 
práce. Konkrétne Zákonník práce zavádza možnosť dohodnúť v pracovnej zmluve "konkurenčnú doložku", 
ktorá obsahuje obmedzenia pre zamestnanca po skončení pracovného pomeru nevykonávať činnosť 
(najviac 1 rok), ktorá má pre zamestnávateľa "konkurenčný charakter". Zákon o štátnej službe, ktorý sa 
vzťahuje na poradcov, vyšších štátnych úradníkov a štátnych zamestnancov vo všeobecnosti, neobsahuje 
žiadne obmedzenia pred alebo po skončení pracovného pomeru.  

Na odstránenie týchto nedostatkov by Slovenská republika mohla zvážiť posilnenie obmedzení pred a po 
skončení verejného zamestnania v zákone o konflikte záujmov. Mohlo by to zahŕňať rozšírenie rozsahu 
úradníkov a činností, na ktoré sa vzťahujú, na situácie, keď sa vyšší verejný úradník presúva z odvetvia, 
na ktoré sa vzťahuje jeho portfólio, alebo do odvetvia, na ktoré sa vzťahuje jeho portfólio, alebo keď mal 
predtým vplyv na rozhodnutia vlády. Pomôže to riešiť posilnenie rizík súvisiacich s neprimeraným lobingom 
alebo zneužitím dôverných informácií (podrobné odporúčania týkajúce sa posilnenia regulácie lobingu 
pred a po skončení verejného zamestnania sú uvedené aj v kapitole 5). 

Slovenská republika by tiež mohla objasniť pravidlá týkajúce sa výnimiek z obmedzení. V súčasnosti o 
uplatňovaní obmedzení po skončení pracovného pomeru rozhoduje Národná rada, ktorá je zložená z 
poslancov. Nie je jasné, na základe akých kritérií sa rozhoduje o výnimkách, okrem všeobecného 
vyhlásenia v zákone o neprimeranosti. Tento nedostatok jasnosti ponecháva medzery pre široký výklad 
pravidiel.  

Slovenská republika by tiež mohla zvážiť začlenenie ustanovení o pred a po verejnom zamestnaní do 
zákona o štátnej službe, ktorý má kompetencie nad poradcami a vyššími štátnymi úradníkmi, na ktorých 
sa nevzťahuje zákon o konflikte záujmov, ako aj nad verejnými činiteľmi, ktorí majú pravidelný kontakt so 
súkromným sektorom, vrátane úradníkov pracujúcich v oblasti verejného obstarávania, regulačnej politiky, 
inšpekcie, daní a ciel. V ustanoveniach by sa mohli uviesť kategórie úradníkov, na ktoré sa vzťahuje, a 
dĺžka lehoty na rozmyslenie, pričom by sa zohľadnili faktory, ako napríklad to, či sú lehoty spravodlivé, 
primerané a rozumné, a zohľadnila by sa závažnosť potenciálneho trestného činu. Pri uplatňovaní 
obmedzení by Slovenská republika mohla tiež zabezpečiť vyvážený prístup - napríklad zákazy lobovania 
môžu byť vhodné na určité obdobie, zatiaľ čo obmedzenia týkajúce sa určitých dôverných informácií by sa 
mohli uplatňovať dovtedy, kým sa citlivé informácie nestanú verejnými (ak vôbec).  

V rámci rozvoja širšieho rámca politiky po skončení pracovného pomeru by odbor prevencie korupcie a 
odbor štátnej a verejnej služby Úradu vlády mohli vypracovať usmernenia pre organizácie verejného 
sektora s cieľom posilniť účinnú implementáciu opatrení po skončení pracovného pomeru. Môže to zahŕňať 
vysvetlivky k politickým opatreniam, informácie o výnimkách, odvolacích postupoch a sankciách a 
prípadové štúdie. Zatiaľ čo zodpovednosť za implementáciu by spočívala na vyššom manažmente 
každého ministerstva a agentúry, funkcia koordinátora pre etiku a integritu by mohla byť zodpovedná za 
poskytovanie poradenstva a usmernení v rámci príslušných ministerstiev a agentúr. Rámček 2.3 
upozorňuje na príručku vlády Kanady pre podávanie žiadostí po skončení pracovného pomeru. 
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Rámček 2.3. Opatrenia po skončení zamestnania v Kanade a príručka pre žiadateľov 

V Kanade sú v politike riadenia ľudí a v smernici o konflikte záujmov zahrnuté opatrenia po skončení 
pracovného pomeru, ktoré majú posilniť integritu verejnej služby tým, že zabránia štátnym 
zamestnancom, aby po odchode zo svojej pozície vo vláde neoprávnene zvýhodňovali seba alebo iné 
osoby.  

Vo všeobecnosti platí, že všetci štátni zamestnanci sú povinní minimalizovať možnosť skutočného, 
zdanlivého alebo potenciálneho konfliktu záujmov medzi ich povinnosťami vo federálnej verejnej službe 
a ich následným zamestnaním mimo verejnej služby. Pred odchodom zo zamestnania vo verejnej 
službe majú všetci štátni zamestnanci oznámiť svoje zámery týkajúce sa akéhokoľvek budúceho 
zamestnania alebo činností mimo verejnej služby, ktoré môžu predstavovať riziko skutočného, 
zjavného alebo potenciálneho konfliktu záujmov s ich súčasnými povinnosťami, a prediskutovať 
potenciálne konflikty so svojím nadriadeným alebo požiadať o usmernenie svojho určeného vyššieho 
úradníka. Ak sa zistí riziko po skončení pracovného pomeru, štátni zamestnanci musia toto riziko 
oznámiť svojmu zástupcovi vedúceho v súlade s postupmi svojej organizácie. 

Na štátnych zamestnancov sa môžu vzťahovať obmedzenia, ak zamestnanie mimo verejnej služby 
môže predstavovať konflikt záujmov s ich povinnosťami vo verejnej službe. Na obmedzenie kontaktov 
medzi bývalým štátnym zamestnancom a organizáciami súkromného sektora, s ktorými táto osoba 
obchodne spolupracovala, sa môže uplatniť "lehota na rozmyslenie" v trvaní jedného roka.  

V online príručke pre podávanie žiadostí po skončení pracovného pomeru sa uvádzajú podrobné 
informácie o politických opatreniach, prístupe založenom na riziku a zodpovednosti a povinnostiach 
zamestnancov a vedúcich pracovníkov. Okrem toho príručka poskytuje usmernenia týkajúce sa 
presadzovania a sankcií a obsahuje niekoľko prípadových štúdií. 

Zdroj: https://www.canada.ca/en/treasury-board-secretariat/services/values-ethics/conflict-interest-post-employment/application-guide-

post-employment-under-policy-conflict-interest-post-employment.html 

Slovenská republika by mohla zvážiť posilnenie inštitucionálnych kapacít na 
spracovanie, overovanie a audit majetkových priznaní politických, vysokých a rizikových 
verejných činiteľov  

V Slovenskej republike bol zákon o konflikte záujmov novelizovaný 1. januára 2020. Nový zákon rozširuje 
okruh verejných funkcionárov, na ktorých sa vzťahuje zákon o konflikte záujmov, o predsedu a členov 
dozorných rád právnických osôb, v ktorých má štát väčšinový podiel, a primátorov miest. Nový zákon tiež 
rozšíril okruh majetku, ktorý musia verejní funkcionári deklarovať, a to o užívanie hnuteľného a 
nehnuteľného majetku patriaceho tretím osobám a špecifikáciu prijatých darov.  

Pokiaľ ide o majetkové priznanie, zákon o konflikte záujmov vyžaduje, aby politickí a vyšší úradníci 
podávali majetkové priznanie do tridsiatich dní od nástupu do funkcie a potom každoročne. Kontrolu týchto 
vyhlásení vykonáva Výbor pre nezlučiteľnosť funkcií Národnej rady. Administratívna kapacita na kontrolu 
a overovanie úplnosti majetkových priznaní je nízka a nepostačuje na včasné spracovanie všetkých 
priznaní. Kapacita na vykonávanie auditov majetkových priznaní založených na riziku vo veľkej miere 
chýba a neboli zaznamenané žiadne prípady, v ktorých by sa prostredníctvom majetkových priznaní zistilo 
nezákonné obohacovanie. Napriek tomu došlo k viacerým sankciám z dôvodu chýbajúcich informácií vo 
vyhlásení, napríklad v súvislosti s externým zamestnaním.  

 

https://www.canada.ca/en/treasury-board-secretariat/services/values-ethics/conflict-interest-post-employment/application-guide-post-employment-under-policy-conflict-interest-post-employment.html
https://www.canada.ca/en/treasury-board-secretariat/services/values-ethics/conflict-interest-post-employment/application-guide-post-employment-under-policy-conflict-interest-post-employment.html
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Slovenská republika si tieto nedostatky uvedomuje a Úrad vlády a Národná rada SR pripravujú koncepčný 
návrh na zriadenie jednotného úradu pre majetkové priznania (Európska komisia, 2021[13]). Bola zriadená 
osobitná pracovná skupina, ktorej členmi sú zástupcovia príslušných štátnych orgánov vrátane Súdnej 
rady, Generálnej prokuratúry a Národnej rady, ako aj dvoch mimovládnych organizácií (Európska komisia, 
2020[14]). Zámerom je zriadiť nezávislý úrad s mandátom prijímať a overovať majetkové priznania. Pri 
zvažovaní štruktúry úradu by Slovenská republika mohla zabezpečiť, aby bol úrad nezávislý od vlády, mal 
široký záber na prijímanie a overovanie majetkových priznaní a mal k dispozícii dostatočné ľudské, 
finančné a technické zdroje. Aby sa zabránilo prekrývaniu s inými orgánmi pre integritu vrátane odboru 
prevencie korupcie a Rady pre štátnu službu, nový úrad by mal mať jasne definované úlohy týkajúce sa 
prijímania a spracovania majetkových priznaní a mandát na poskytovanie usmernení politickému a 
vyššiemu manažmentu v súvislosti s implementáciou opatrení týkajúcich sa konfliktu záujmov a 
majetkových priznaní. Ako je tu uvedené ďalej, nový úrad by mohol byť poverený aj dohľadom nad 
dodržiavaním noriem integrity politických a vyšších úradníkov. Francúzsky Vysoký úrad pre 
transparentnosť vo verejnom živote (HATVP) môže slúžiť ako príklad nezávislej inštitúcie, ktorá vykonáva 
široký mandát v oblasti verejnej integrity vrátane majetkových priznaní (Rámček 2.4).  

Rámček 2.4. Prevencia, odhaľovanie a riadenie konfliktov záujmov vo Francúzsku 

Mandát a nezávislosť 

Vysoký úrad pre transparentnosť vo verejnom živote sa zameriava na podporu verejnej integrity vo 
Francúzsku a bol zriadený v roku 2014. Vysoký úrad kontroluje bezúhonnosť najvyššie postavených 
francúzskych verejných činiteľov, ktorí sú pri nástupe do funkcie povinní zverejniť svoj majetok a 
záujmy. Vysoký úrad má na starosti aj predchádzanie konfliktom záujmov a monitorovanie "otáčavých 
dverí" niektorých verejných činiteľov.  

Podľa francúzskeho verejného práva je Vysoký úrad "nezávislým správnym orgánom": je to stály orgán 
v administratívnej štruktúre zodpovedný za zaručenie integrity francúzskych verejných činiteľov, ale 
vláda mu nemôže nariadiť ani prikázať prijať konkrétne opatrenia. Vysoký úrad je v rozpočtových 
záležitostiach pridružený k vláde, ale má finančnú nezávislosť. Táto inštitúcia nie je zodpovedná 
výkonnej moci a podlieha výlučne kontrole Najvyššieho kontrolného súdu a parlamentu (napr. audity, 
parlamentné vyšetrovacie výbory) a kontrole správnych a súdnych súdov. 

S cieľom zaručiť nezávislosť sa vysoký orgán skladá z trinásťčlenného kolégia, ktoré je zodpovedné za 
prijímanie hlavných rozhodnutí inštitúcie. Okrem jeho predsedu, ktorého vymenúva prezident 
Francúzskej republiky na základe postupu zakotveného v ústave, je šesť členov najvyšších súdnych 
orgánov Francúzska (Najvyšší súd audítorov, Kasačný súd, Štátna rada) volených svojimi kolegami. 
Okrem toho predseda Národného zhromaždenia, predseda Senátu a vláda vymenúvajú po dvoch 
kvalifikovaných osobách. Členovia najvyššieho orgánu sú menovaní v súlade so zásadou rodovej 
rovnosti. Ich mandát je neobnoviteľný a neodvolateľný a nemôžu prijímať ani žiadať príkazy či pokyny 
od vlády.  

Majetkové priznania 

Francúzsky Vysoký úrad pre transparentnosť verejného života (HATVP) zhromažďuje majetkové 
priznania a overuje presnosť a úplnosť majetkových priznaní a záujmov vysokopostavených volených 
a nevolených verejných činiteľov, ktorí patria do jeho pôsobnosti, pri ich nástupe do funkcie a odchode 
z nej; počet týchto činiteľov sa blíži k 16 000. Ročný plán kontroly vysokého orgánu vychádza z 
rizikovosti, zastávaných funkcií a služobného zaradenia rôznych kategórií verejných činiteľov. Riadi sa 
aj zákonnými lehotami na zverejňovanie verejných funkcionárov, ktorých priznania sa musia 
zverejňovať na webovej stránke úradu. Všetky priznania sa kontrolujú, ale niektoré podliehajú 
dôkladnejšej kontrole.  
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Účinnosť postupov overovania sa opiera najmä o priamy prístup k niektorým databázam daňovej správy 
a o partnerstvo s daňovou správou, útvarom na boj proti praniu špinavých peňazí, finančnými sudcami 
atď. s cieľom zhromaždiť a krížovo skontrolovať všetky dostupné informácie. V prípadoch potenciálneho 
konfliktu záujmov tento systém overovania umožňuje definovať konkrétne primerané opatrenia pre 
každý prípad, ktoré môžu verejní činitelia prijať na riešenie situácie. V prípade uvedených 16 000 
verejných činiteľov môže nedodržanie príkazu HATVP na riešenie situácie konfliktu záujmov viesť k 
trestu odňatia slobody na jeden rok a pokute 15 000 EUR. Vo všetkých fázach je na objasnenie 
akéhokoľvek kroku alebo požiadavky v postupoch zverejňovania informácií k dispozícii špeciálna 
horúca linka, ktorá odpovedá na otázky verejných činiteľov. Okrem otázok týkajúcich sa deklaratórnych 
povinností ako takých môžu verejní činitelia využiť aj úlohu etického poradenstva HATVP. Táto 
inštitúcia musí odpovedať na každú otázku do 30 dní.  

Zdroj: Vysoký úrad pre transparentnosť vo verejnom živote (2021) https://www.hatvp.fr/en/ 

Nový úrad pre majetkové priznania by mohol mať kapacitu prijímať a spracúvať 
majetkové priznania digitálne, aby sa zvýšila efektívnosť a znížila chybovosť 

Súčasný systém majetkových priznaní na Slovensku je čiastočne digitalizovaný, ale stále existuje 
množstvo krokov, ktoré nie sú automatizované. Majetkové priznania je možné podávať online alebo 
elektronicky, stále sa však prijímajú aj papierové podania prostredníctvom poštovej zásielky na adresu 
Národnej rady. Proces overovania je manuálny a zameriava sa najmä na súlad a úplnosť. Priznania 
v súčasnosti nepodliehajú žiadnym auditom ani hlbšej analýze v porovnaní s inými databázami (register 
pozemkov a nehnuteľností, daňový register atď.). Všetky priznania sa tlačia a skenujú, aby sa získala 
elektronická forma. Hoci existuje zákonná povinnosť zverejňovať majetkové priznania online, vzhľadom 
na nedostatok ľudských a technických zdrojov to v súčasnosti nie je prioritou a verejná kontrola je 
obmedzená.  

Pri zvažovaní funkcií a možností nového úradu by Slovenská republika mohla zvážiť prechod 
na elektronický systém archivácie a digitalizáciu celého procesu majetkových priznaní. Vyhlásenia by 
mohli obsahovať informácie z rôznych štátnych databáz, ako je daňový register a kataster pozemkov 
a nehnuteľností. Takto bude každoročné priznanie jednoduchšie pre odosielateľa aj príjemcu, keďže 
formulár bude od začiatku takmer kompletný a bude potrebné len doplniť nové informácie. Má to skutočne 
veľa výhod: prechod na elektronický systém umožňuje pokryť širší okruh deklarantov, zjednoduší proces 
podávania tým, že formulár vyhlásenia je užívateľsky prívetivejší, zníži počet chýb vo formulároch, uľahčí 
ďalšiu analýzu, audit a overovanie priznaní a zlepší správu a bezpečnosť údajov. Ukázalo sa tiež, že 
elektronické systémy zvyšujú mieru dodržiavania predpisov a otvárajú nové možnosti zverejňovania 
údajov verejnosti a podporujú lepšiu zodpovednosť a transparentnosť (Kotylar, 2019[15]). Rámček 2.5 
predstavuje systém PETI (Public Ethics Total Information) v Kórei.  

https://www.hatvp.fr/en/
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Rámček 2.5. Kórejský systém iniciatívy pre verejnú etiku a transparentnosť (PETI) 

Štátni verejní činitelia v politickej službe patria v Kórei medzi verejných činiteľov, ktorí podliehajú 
registrácii majetku, ako napríklad prezident, predseda vlády, členovia Štátnej rady, poslanci Národného 
zhromaždenia, a verejní činitelia v politickej službe pre miestne samosprávy, ako aj predsedovia 
miestnych samospráv a členovia miestnych rád. Pokiaľ ide o registráciu majetku, osoby podliehajúce 
registrácii by mali vstúpiť do systému Verejnej iniciatívy pre etiku a transparentnosť (PETI) a nahlásiť 
svoje aktuálne osobné a rodinné údaje, ako aj majetok online.  

S cieľom poskytnúť osobám povinným registrovať majetok pohodlie pri registrácii majetku a účinne 
podporiť prácu osoby zodpovednej za etické záležitosti pri preskúmavaní majetku bol v roku 1999 
vytvorený a spustený systém registrácie majetku, resp. systém preskúmavania majetku, ktorý sa neskôr 
vyvinul do systému Verejnej iniciatívy pre etiku a transparentnosť (PETI). V súčasnosti sa väčšina 
registrujúcich (91 %) registruje presne vďaka systému PETI, ktorý je na internete. Vďaka systému PETI 
je možné súčasne spracúvať registráciu a kontrolu majetku, čím sa spájajú údaje o ľudských zdrojoch, 
financiách a nehnuteľnostiach. Dôležitejšou sa stala analýza toku ročných zmien majetku a 
zhromažďovanie neidentifikovaných informácií o majetku. Takisto je potrebná diverzifikácia techník na 
preskúmanie majetku, pretože okolnosti registrácie majetku sa menia. 

Zdroj: Vláda Kórei - PETI (2020) https://www.peti.go.kr/indexEn.do  

Pri prechode na systém online priznaní by Slovenská republika mohla zvážiť právne a praktické otázky, 
ktoré sú nevyhnutné pre úspešnú implementáciu. Po prvé, na zabezpečenie výmeny údajov a informácií 
medzi inštitúciami z technického hľadiska a z hľadiska kompatibility údajov, ako aj z hľadiska strategickej 
politiky by Slovenská republika mohla zabezpečiť, aby sa politický dialóg medzi inštitucionálnymi 
zainteresovanými stranami viedol na politickej aj technickej úrovni.  

Po druhé, vytvorenie online systému zverejňovania informácií si vyžaduje návrhárske zručnosti a nástroje. 
Výzvy môžu vyplynúť zo strategických rozhodnutí, pokiaľ ide o využívanie interných zručností, zdrojov a 
nástrojov alebo externé navrhovanie a vytváranie systému elektronického zverejňovania (Sieť pre integritu, 
2020[16]). Na tento účel by Slovenská republika mohla určiť, aké zručnosti a IT nástroje sú potrebné a kto 
bude zodpovedný za ich zabezpečenie.  

Po tretie, Slovenská republika by mohla zvážiť zahrnutie mandátu na zverejňovanie majetku 
prostredníctvom online systému do právneho rámca. Niektoré krajiny majú napríklad vo svojich právnych 
predpisoch ustanovenie o mandáte na zverejňovanie informácií online, čo môže pomôcť motivovať k ich 
dodržiavaniu (Sieť pre integritu, 2020[16]).  

Nakoniec, pri vytváraní systému by si Slovenská republika mohla uvedomiť výzvy v oblasti bezpečnosti 
údajov a zabezpečiť, aby boli zavedené vhodné záruky na ochranu údajov. Medzi takéto ochranné 
opatrenia patria:  

 Integrita dát: pridaním "pečiatky" alebo digitálneho podpisu na priznanie môže systém zabezpečiť, 
že dáta neboli po odoslaní zmenené.  

 Bezpečnosť dát: šifrovanie diskov, softvérové mechanizmy na odhaľovanie škodlivých programov, 
maskovanie údajov a zálohovanie môžu pomôcť lepšie zabezpečiť informácie pred neoprávneným 
zverejnením alebo stratou. 

 Ochrana dát: sledovaním všetkých operácií spracovania údajov v systéme a vedením podrobných 
protokolov možno pomocou elektronických systémov zabezpečiť, aby sa informácie spracovávali 
zákonne a v súlade s ostatnými zásadami ochrany osobných údajov a právami deklarantov. 
(Kotylar, 2019[15]). 

https://www.peti.go.kr/indexEn.do
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Rámček 2.6 zdôrazňuje, ako HATVP vo Francúzsku zaviedol opatrenia na zaistenie bezpečnosti 
majetkových priznaní.  

Rámček 2.6. Zabezpečenie bezpečnosti dát v majetkových priznaniach vo Francúzsku 

Vo Francúzsku sa zaviedli viaceré bezpečnostné opatrenia na ochranu súkromných údajov verejných 
činiteľov v internetovej aplikácii pre priznania majetku a záujmov (ADEL). Aby sa zabezpečilo, že 
vyhlásenia podávajú správne osoby, musia deklaranti pri registrácii preukázať svoju totožnosť 
predložením dokladov totožnosti, potvrdením osobných údajov, ktoré sa už nachádzajú v ich spise, 
alebo telefonicky.  

Vyhlásenia potom zostávajú na serveri s online priznaniami maximálne sedem dní, kým ich verejní 
činitelia vyplnia. Tento server používa na zabezpečenie údajov symetrické šifrovanie.  

Po vyplnení sa priznanie odstráni z prvého servera a uloží sa na zabezpečený server HATVP. Detekčný 
mechanizmus zabraňuje narušeniu a do interného informačného systému nie je možné vstúpiť na 
diaľku. Priznania sú pri odosielaní do HATVP chránené asymetrickým šifrovaním, čo znamená, že 
zachytenie priznania by neumožnilo osobám so zlými úmyslami získať prístup k údajom bez 
súkromného kľúča HATVP.  

Po ich prijatí do HATVP môže do priznaní nahliadnuť len niekoľko zamestnancov. Prístup k internému 
webovému nástroju na správu predložených priznaní (ULYSSE) si vyžaduje individuálny certifikát a 
používatelia sú rozdelení do skupín s rôznymi úrovňami prístupu zodpovedajúcimi ich úlohe v HATVP. 
Každý prístup k údajom v tejto aplikácii sa sleduje a zaznamenáva. 

Zdroj: (Sieť pre integritu, 2020[16]) 

Slovenská republika by mohla posilniť súdržnosť noriem integrity v celom verejnom 
sektore tým, že ponúkne usmernenia na vypracovanie sektorových kódexov správania a 
kódexov správania pre rizikové pozície 

Etické kódexy jasne predstavujú a ilustrujú rôzne právne a regulačné rámce a sú užitočným nástrojom na 
usmerňovanie správania. Kódex je jasný a jednoduchý, logicky štruktúrovaný a prepojený so všetkými 
ostatnými súvisiacimi dokumentmi alebo právnymi predpismi, ktoré tvoria súčasť širšieho systému integrity 
(Bacio Terracino, 2019[17]). Odporúča sa tiež zahrnúť výslovný odkaz na formálny reťazec zodpovednosti 
a na to, aká ochrana je k dispozícii v prípade odhalenia protiprávneho konania. Zapojenie 
zainteresovaných strán do procesu vypracovania a schvaľovania pomáha budovať spoločné chápanie 
očakávaných noriem správania a zlepšuje zrozumiteľnosť a zodpovednosť za kódex. Okrem všeobecného 
kódexu správania možno normy prispôsobiť citlivým odvetviam a úlohám vo verejnej správe 
prostredníctvom kódexov šitých na mieru. 

Na uľahčenie implementácie noriem integrity existujú v Slovenskej republike rôzne etické kódexy. Hlavný 
etický kódex - ktorý sa vzťahuje na štátnych zamestnancov - vznikol prijatím vyhlášky č. 400/2019 Z. z. a 
nadobudol účinnosť v januári 2020. Tento kódex je smerodajným rámcom integrity pre približne 35 000 
štátnych zamestnancov na celoštátnej aj nižšej úrovni a orgánom zodpovedným za dohľad nad jeho 
uplatňovaním je Rada pre štátnu službu. Kódex obsahuje ustanovenia o rôznych rizikových oblastiach, 
ako je konflikt záujmov, nediskriminovanie, dary a výhody a využívanie informácií. Na uľahčenie 
implementácie kódexu Rada pre štátnu službu uverejnila Usmernenia o etickom kódexe pre štátnych 
zamestnancov (Rada pre štátnu službu, 2019[18]).  
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Hoci nový Etický kódex a z neho vyplývajúce usmernenia prispievajú k posilneniu štandardov integrity v 
Slovenskej republike, stále pretrváva niekoľko nedostatkov. Napríklad na štátnych zamestnancov, ktorí 
spadajú pod zákon o štátnej službe, sa nevzťahuje Etický kódex štátneho zamestnanca a zákon o štátnej 
službe neobsahuje vlastný etický kódex. Zamestnanci, na ktorých sa vzťahuje zákon o verejnej službe, 
zahŕňajú celý rad funkcií, od vodičov a kuchárov až po pracovníkov IT, a závisia od ministerstva. Niektoré 
ministerstvá však vypracovali vlastný etický kódex pre osoby zamestnané na ich ministerstve v rámci 
oboch režimov. Napríklad Úrad vlády zaviedol v roku 2003 etický kódex, ktorý sa vzťahuje na štátnych 
zamestnancov aj na zamestnancov vo verejnej správe. Podobne aj Ministerstvo práce, sociálnych vecí a 
rodiny prijalo v roku 2013 etický kódex, ktorý sa vzťahuje na všetkých štátnych zamestnancov pracujúcich 
v rámci ministerstva. Napriek týmto opatreniam nedostatok formálnych požiadaviek na zavedenie etického 
kódexu vedie k ad hoc pokrytiu verejných zamestnancov a tiež k situáciám, keď na tom istom ministerstve 
alebo v tej istej agentúre existujú rôzne normy integrity. Okrem toho neexistuje žiadny určený subjekt, 
ktorému by títo zamestnanci mohli predložiť svoje otázky alebo obavy týkajúce sa integrity alebo u ktorého 
by mohli požiadať o usmernenie.  

V záujme zvýšenia súdržnosti noriem integrity pre zamestnancov v štátnej službe by Úrad vlády, najmä 
odbor prevencie korupcie a odbor štátnej a verejnej služby, mohol poskytovať usmernenia pre príslušné 
ministerstvá a agentúry nasledujúcim spôsobom: 

 Zmapovaním rôznych už existujúcich kódexov a určenie inštitúcií, ktoré ešte nemajú vypracovaný 
kódex; 

 Poskytnutím návrhu alebo vzoru etického kódexu s navrhovaným zoznamom obsahu, ktorý odráža 
opakujúce sa otázky integrity (ako je politika darov, konflikt záujmov, externé aktivity, oznamovanie 
korupcie a whistleblowing), ako aj štandardné ustanovenia týkajúce sa týchto otázok; 

 Poskytnutím metodiky na vypracovanie kódexu správania vrátane prístupu založeného na riziku 
(cez hodnotenie rizika integrity) a konzultačného prístupu viacerých zainteresovaných strán; 

 Poskytnutím metodiky hodnotenia rizík a vzorových ustanovení pre normy integrity pre rizikové 
profesie; 

 Poskytnutím poradenských služieb ministerstvám a organizáciám verejného sektora v procese 
tvorby noriem integrity.  

Slovenská republika by mohla zaviesť etický kódex pre politickú a vyššiu úroveň a 
vytvoriť vhodné inštitucionálne opatrenia na dohľad nad dodržiavaním noriem integrity  

Bezúhonnosť na najvyššej politickej a riadiacej úrovni je nevyhnutná na to, aby sa v celej verejnej správe 
udával správny tón. Vyjasnenie očakávaní od integrity v príslušnom legislatívnom rámci a zabezpečenie 
toho, aby im osoby zodpovedné za ich dodržiavanie rozumeli, sú nevyhnutné na uľahčenie integrity. Okrem 
toho by tieto očakávania mali byť posilnené jasnými a spoľahlivými sankciami za ich nedodržanie.  

V Slovenskej republike sú platné normy integrity pre politickú úroveň a úroveň vyššieho manažmentu, 
ktoré obsahuje ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. alebo "zákon o konflikte záujmov". Na štátnych tajomníkov 
sa vzťahuje zákon o konflikte záujmov, ako aj zákon o štátnej službe, čo viedlo k nejasnostiam, ktoré 
normy sa uplatňujú (GRECO, 2019[19]). Okrem toho existujúce normy integrity zostávajú na vysokej úrovni, 
formulované v právnych termínoch s obmedzenými usmerneniami na uľahčenie implementácie (GRECO, 
2019[19]).  

Na odstránenie tejto medzery a uľahčenie implementácie noriem integrity na najvyššej politickej úrovni a 
úrovni vyššieho manažmentu Národná rada v súčasnosti vypracúva etický kódex. Proces vypracovania 
návrhu bol odložený v súvislosti s voľbami novej vlády, ako aj s výzvami súvisiacimi s pandémiou COVID-
19. V budúcnosti by Národná rada mohla zabezpečiť, aby sa nový etický kódex vzťahoval na všetky 
politické a menované pozície vrátane ministrov, štátnych tajomníkov, poradcov a vyšších štátnych 
úradníkov úzko spojených s rozhodovaním vlády. Kódex by mohol zahŕňať všetky relevantné otázky 
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(konflikt záujmov, nezlučiteľnosť funkcií, dary, kontakty s lobistami a tretími stranami, obmedzenia po 
skončení pracovného pomeru, majetkové priznania, dôverné informácie atď.) (GRECO, 2019[19]). 
Príkladom takéhoto kódexu je Ministerský kódex Spojeného kráľovstva (Rámček 2.7). 

Rámček 2.7. Ministerský kódex Spojeného kráľovstva 

Ministerský kódex stanovuje normy správania a poskytuje ministrom usmernenia, ako by mali konať a 
vybavovať svoje záležitosti, aby tieto normy dodržiavali, aby dodržiavali zákony a aby sa riadili Siedmimi 
zásadami verejného života, ktoré sú súborom etických noriem platných pre všetky osoby zastávajúce 
verejné funkcie. Uvádzajú sa v ňom aj pravidlá, ktoré sa môžu uplatňovať v konkrétnych situáciách, 
napríklad v súvislosti so zamestnávaním poradcov, konfliktom záujmov a nestrannosťou vo vzťahu k 
štátnej službe. Vzťahuje sa na všetkých členov vlády a zahŕňa aj súkromných parlamentných 
tajomníkov.  

Ak existuje podozrenie z porušenia kódexu a predseda vlády po porade s ministrom vlády usúdi, že si 
to vyžaduje ďalšie vyšetrovanie, môže požiadať Úrad vlády o prešetrenie skutočností prípadu a/alebo 
postúpiť vec nezávislému poradcovi pre záujmy ministrov.  

Nové verzie kódexov ministrov sa zvyčajne uverejňujú na začiatku každého nového volebného obdobia, 
hoci za určitých okolností sa aktualizujú častejšie. 

Zdroj: Úrad vlády Spojeného kráľovstva, ministerský kódex (2019), https://www.gov.uk/government/publications/ministerial-code 

Na podporu účinnej implementácie nového kódexu by sa mohla posilniť administratívna štruktúra dohľadu 
nad bezúhonnosťou politických činiteľov. V súčasnosti je za preskúmanie vyhlásení poslancov Národnej 
rady Slovenskej republiky o konflikte záujmov zodpovedný Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre 
nezlučiteľnosť funkcií. Jeho úlohou by mohlo byť aj prijímanie správ o porušení nového etického kódexu a 
určovanie sankcií. S cieľom uľahčiť vytvorenie spoľahlivej štruktúry dohľadu, ktorá by budovala dôveru 
verejnosti, by Slovenská republika mohla zvážiť pridelenie zodpovednosti navrhovanému novému úradu 
pre majetkové priznania za prijímanie a vyšetrovanie údajných pochybení politických predstaviteľov. Tento 
úrad by mohol mať v právnej úprave zákona o konflikte záujmov pridelené právomoci, ktoré by mu umožnili 
prijímať sťažnosti na pochybenia v súvislosti s novým kódexom, ako aj zákonom o konflikte záujmov od 
ostatných poslancov a verejnosti a iniciovať vyšetrovanie. S cieľom zabezpečiť zachovanie nezávislosti 
Národnej rady by sa od úradu mohlo vyžadovať, aby svoje zistenia oznamoval výboru Národnej rady pre 
nezlučiteľnosť funkcií, ktorý by mal rozšírené právomoci pri určovaní primeraných sankcií (OSCE, 
2012[20]). Rámček 2.8 uvádza príklad podobného orgánu v Spojenom kráľovstve. 

https://www.gov.uk/government/publications/ministerial-code
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Rámček 2.8. Dohľad nad štandardmi integrity politikov v Spojenom kráľovstve  

Parlamentný komisár pre štandardy (Spojené kráľovstvo) 

Parlamentný komisár pre štandardy je nezávislý úradník Dolnej snemovne. Komisár vyšetruje 
obvinenia, že poslanci porušili pravidlá uvedené v odsekoch 11 až 18 Kódexu správania poslancov 
Dolnej snemovne. Funkčné obdobie parlamentných komisárov Spojeného kráľovstva je päťročné a 
nemožno ho obnoviť.  

Povinnosti komisára sú zakotvené v stálom poriadku č. 150. Komisár môže poslancom poskytovať 
poradenstvo, vyšetrovať obvinenia, že poslanci porušili kódex správania, viesť register finančných 
záujmov poslancov a kontrolovať dodržiavanie kódexu správania poslancov. Komisár nemôže prijímať 
anonymné obvinenia na formálne vyšetrovanie. Okrem toho musí zabezpečiť, aby všetky vyšetrovania 
prebiehali nezávisle, nestranne, dôkladne a spravodlivo. Po skončení vyšetrovania komisár rozhodne, 
či poslanec porušil pravidlá alebo nie. 

Kódex správania poslancov opisuje povinnosti, ktoré majú poslanci ako členovia snemovne, a je 
založený na súbore hodnôt nazývaných Sedem zásad verejného života alebo Nolanove zásady. Kódex 
sa týka povinnosti poslancov registrovať a oznamovať svoje finančné záujmy a obmedzenia lobovania 
za odmenu alebo protihodnotu. V júli 2018 snemovňa zmenila kódex správania tak, aby zahŕňal 
nezávislú politiku sťažností a podnetov zameranú na riešenie šikanovania, obťažovania a sexuálneho 
obťažovania zo strany poslancov.  

Parlamentný výbor pre štandardy 

Výbor pre štandardy je medzistranícky výbor, ktorý bol vymenovaný v decembri 2012 na základe 
stáleho nariadenia č. 149 a ktorého úlohou je dohliadať na prácu parlamentného komisára pre 
štandardy. Tvorí ho sedem poslancov a sedem laických členov. Laickí členovia sa môžu zúčastňovať 
na rokovaniach výboru a každého podvýboru, do ktorého sú vymenovaní, a môžu klásť otázky 
svedkom, ale nemôžu predkladať žiadne návrhy ani pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k žiadnemu 
návrhu alebo návrhu správy a nemôžu hlasovať. 

K povinnostiam výboru patrí preskúmanie obsahu a formy registra finančných záujmov poslancov a 
akýchkoľvek iných registrov záujmov zriadených snemovňou, posúdenie všetkých sťažností podaných 
v súvislosti s registráciou alebo oznamovaním záujmov a posúdenie všetkých záležitostí týkajúcich sa 
správania poslancov vrátane sťažností v súvislosti s údajným porušením kódexu správania. Kódex 
obsahuje ustanovenie, ktoré nariaďuje jeho preskúmanie každých päť rokov, pričom tento proces 
iniciuje výbor. 

Výbor pre štandardy nemôže prijímať sťažnosti na poslancov. Namiesto toho sú tieto sťažnosti 
adresované parlamentnému komisárovi pre štandardy. Komisár pre štandardy úzko spolupracuje s 
výborom a každý mesiac ho informuje o svojich postupoch. V prípade vyšetrovania správania 
poslancov vypracúva komisár pre štandardy správu, ktorá sa predkladá výboru pre štandardy, ktorý ju 
následne posudzuje a rozhoduje o vhodných sankciách. 

Zdroje: Parlamentný komisár Spojeného kráľovstva pre štandardy,  

https://www.parliament.uk/mps-lords-and-offices/standards-and-financial-interests/parliamentary-commissioner-for-

standards/#:~:text=The%20Parliamentary%20Commissioner%20for%20Standards,Code%20of%20Conduct%20for%20Members; 

Výbor pre štandardy, https://committees.parliament.uk/committee/290/committee-on-standards/role/; 

 

https://www.parliament.uk/mps-lords-and-offices/standards-and-financial-interests/parliamentary-commissioner-for-standards/#:~:text=The%20Parliamentary%20Commissioner%20for%20Standards,Code%20of%20Conduct%20for%20Members
https://www.parliament.uk/mps-lords-and-offices/standards-and-financial-interests/parliamentary-commissioner-for-standards/#:~:text=The%20Parliamentary%20Commissioner%20for%20Standards,Code%20of%20Conduct%20for%20Members
https://committees.parliament.uk/committee/290/committee-on-standards/role/
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Šírenie osvety a budovanie kapacít pre verejnú integritu pomocou prípravy 
Na inštitucionalizáciu noriem integrity a ich riadnu integráciu ako súčasti organizačnej kultúry možno použiť 
niekoľko nástrojov komunikácie, zvyšovania povedomia a usmerňovania. Dobre navrhnuté usmernenie a 
odborná príprava vybavia verejných činiteľov znalosťami a zručnosťami, ktoré im umožnia primerane 
zvládať otázky integrity. Budovanie individuálnych kapacít prispieva ku kultivácii angažovanosti verejných 
činiteľov a motivuje ich správanie k plneniu ich verejných povinností vo verejnom záujme. Odporúčanie 
OECD o verejnej integrite vyzýva zmluvné strany, aby "poskytovali verejným činiteľom dostatočné 
informácie, odbornú prípravu, usmernenia a včasné poradenstvo pri uplatňovaní noriem verejnej integrity 
na pracovisku, najmä prostredníctvom:  

 poskytovaním verejným činiteľom počas ich kariéry jasných a aktuálnych informácií o politikách, 
pravidlách a administratívnych postupoch organizácie, ktoré sú dôležité pre zachovanie vysokých 
štandardov verejnej integrity 

 ponúkaním verejným činiteľom úvodných školení a školení o integrite na pracovisku počas celej 
kariéry s cieľom zvýšiť povedomie a rozvinúť základné zručnosti pre analýzu etických dilem 
a zabezpečením, aby normy verejnej integrity boli uplatniteľné a zmysluplné v ich osobnom 
kontexte 

 poskytovaním ľahko dostupných formálnych a neformálnych usmernení a konzultačných 
mechanizmov na pomoc verejným činiteľom pri uplatňovaní noriem verejnej integrity v ich 
každodennej práci, ako aj pri riešení situácií konfliktu záujmov” (OECD, 2017[1]).  

Nadobúdanie vedomostí a zručností v oblasti etiky a boja proti korupcii je základným prvkom strategického 
prístupu k verejnej integrite. Aby bolo účinné, je potrebné zvážiť načasovanie, obsah a metódy 
poskytovania a cieľové skupiny. Napríklad školenia o integrite by mali byť súčasťou procesu nástupu alebo 
uvedenia nových zamestnancov do zamestnania, a súčasne by sa mali konať pravidelne počas celej 
kariéry verejného činiteľa s cieľom osviežiť si vedomosti a riešiť nové alebo vznikajúce problémy v oblasti 
integrity. Školenie o integrite by malo byť tiež zaujímavé a pútavé, pričom na oslovenie účastníkov by sa 
mali používať rôzne metódy (pozri Tabuľka 2.2). A napokon, odborná príprava v oblasti integrity by mala 
byť prispôsobená konkrétnemu publiku - napríklad novým zamestnancom alebo osobám na 
vysokorizikových pozíciách.  

Tabuľka 2.2. Hlavné metódy odbornej prípravy pre integritu 

Metóda Prístup Popis 

Prednáška Na základe pravidiel Verejným činiteľom sa ponúknu prednáškové kurzy o štandardoch integrity, pravidlách a 
administratívnych postupoch s cieľom posilniť ich pochopenie etických koncepcií a 

zásad verejnej služby. Školitelia sú hlavne tí, ktorí zasahujú.  

E-learningový modul / 
online kurz alebo 
rozsiahly otvorený 

online kurz 

Na základe pravidiel Verejným činiteľom sa prostredníctvom online platformy alebo webovej stránky ponúknu 
online kurzy alebo moduly o etických normách, pravidlách a administratívnych 

postupoch s cieľom posilniť ich chápanie etických koncepcií a zásad verejnej služby.  

Školitelia sú hlavne tí, ktorí zasahujú.  

Koučing a mentoring Kombinovaný Prostredníctvom vzájomnej spätnej väzby a diskusií majú mladší štátni úradníci 
možnosť spolupracovať s vedúcim pracovníkom s osvedčeným etickým správaním, 
ktorý motivuje k etickému správaniu a pomáha rozvíjať etické povedomie s cieľom 

predvídať a riešiť dilemy..  

Prípadové štúdie 
a diskusie v etických 

dilemách 

Kombinovaný Na základe opísanej situácie alebo scenára, alebo na základe nedidaktickej podpory, 
ako je napríklad video, sú verejní činitelia vyzvaní, aby našli problémy týkajúce sa 

integrity a etiky a diskutovali o tom, ako ich riešiť a vyhnúť sa im.  

Školiteľ pôsobí ako facilitátor, ktorý so školenými osobami zdieľa názory a diskutuje o 

dilemách.  

Simulačná hra, hranie 

rolí a scenárov 
Na základe hodnôt Verejní činitelia dostanú scenár, problém alebo konkrétnu funkciu, ktoré majú riešiť a sú 

požiadaní, aby ich vykonali, akoby sa nachádzali v skutočnej situácii.  

Školiteľ pôsobí len ako facilitátor a účastníci školenia vykonávajú väčšinu práce, pričom 

konajú induktívnym spôsobom. 

Zdroj: (OECD, 2020[2]) 



50    

HODNOTENIE INTEGRITY SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZO STRANY OECD 
  

Rada pre štátnu službu a odbor prevencie korupcie by mohli vypracovať spoločný 
program odbornej prípravy v oblasti integrity a boja proti korupcii, aby sa predišlo 
duplicite a nedostatkom 

V Slovenskej republike sú hlavnými poskytovateľmi vzdelávania v oblasti integrity a boja proti korupcii 
Rada pre štátnu službu a Odbor prevencie korupcie. Rada pre štátnu službu sa zameriava predovšetkým 
na etické školenia súvisiace s Etickým kódexom, pričom sa venuje najmä témam, ako sú konflikt záujmov, 
činnosti po skončení pracovného pomeru, dary, bezpečnosť a zdieľanie informácií, komunikácia na 
sociálnych sieťach a kritická komunikácia, politická neutralita, ako aj medziľudské vzťahy. Tieto školenia 
sú dobrovoľné a doteraz boli poskytnuté pre:  

 Kanceláriu prezidenta Slovenskej republiky (školenie na mieste) 
 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (školenie na mieste) 
 Úrad verejného ochrancu práv (školenie na mieste) 
 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (školenie online) 
 Útvar hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR (školenie na mieste) 
 Úrad jadrového dozoru (školenie na mieste, 4 školenia) 
 Protimonopolný úrad SR (školenie online) 

Odbor prevencie korupcie vykonáva aj školenia o prevencii korupcie na požiadanie. V období rokov 2017 
- 2019 odbor prevencie korupcie zorganizoval 17 dobrovoľných školení pre celkovo 962 účastníkov z 
rôznych ministerstiev:  

 v roku 2017: 7 seminárov pre 370 účastníkov - úradníkov z rôznych ministerstiev 
 v roku 2018: 4 semináre pre celkovo 235 účastníkov, z toho 185 štátnych zamestnancov z rôznych 

ministerstiev a orgánov verejnej správy a 50 účastníkov z Finančnej správy SR 
 v roku 2019: 6 seminárov pre 357 účastníkov - úradníkov z rôznych ministerstiev. 

Ministerstvo vnútra tiež vypracovalo niekoľko programov odbornej prípravy v oblasti integrity a boja proti 
korupcii vrátane protikorupčného elektronického vzdelávacieho programu, ktorý vypracovala Národná 
kriminálna agentúra Prezídia policajného zboru. Ministerstvo vnútra v súčasnosti pripravuje školenie o 
integrite v spolupráci s MVO Nadácia zastavme korupciu.  

Rôzne školenia poskytované RVS, OPK a ministerstvom vnútra síce prispievajú k posilneniu znalostí a 
kapacít v oblasti integrity vo verejnom sektore, ale tieto iniciatívy sú pomerne rozptýlené a málo prepojené. 
S cieľom uľahčiť koordinovaný prístup k odbornej príprave v oblasti integrity by RVS ako hlavný 
poskytovateľ odbornej prípravy a OPK ako orgán zodpovedný za prevenciu korupcie mohli zvážiť 
vypracovanie spoločného programu odbornej prípravy v oblasti integrity a boja proti korupcii.  

RVS a OPK by mohli spoločne zmapovať rôzne mandáty a iniciatívy v oblasti odbornej prípravy s cieľom 
identifikovať existujúce osvedčené postupy a nedostatky. RVS a OPK by tiež mohli pripraviť spoločné 
materiály pre odbornú prípravu vrátane príručiek pre odbornú prípravu, prípadových štúdií, prezentácií, 
videí, zadávacích podmienok pre poskytovateľov odbornej prípravy a online modulov odbornej prípravy. 
Prijatie ucelenejšieho prístupu k rozvoju a poskytovaniu odbornej prípravy v oblasti integrity má niekoľko 
výhod vrátane:  

 Väčšie zosúladenie RVS a CSC so širším strategickým rámcom prevencie korupcie 
 Zníženie nákladov na vývoj a poskytovanie odbornej prípravy prostredníctvom zdieľania obsahu 

odbornej prípravy 
 Potenciál inštitucionálneho vzdelávania na základe spätnej väzby z predchádzajúcich iniciatív 

odbornej prípravy.  
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Okrem toho by jednotný prístup mohol pomôcť obom inštitúciám zamerať sa na vysoko rizikové odvetvia 
alebo profesie s prispôsobenou odbornou prípravou a zabrániť duplicite a nadbytočnosti. OPK a RVS by 
tiež mohla zvážiť nadviazanie partnerstiev s akademickými inštitúciami a organizáciami občianskej 
spoločnosti pôsobiacimi v oblasti prevencie korupcie s cieľom využiť ich odborné znalosti pri navrhovaní a 
poskytovaní odbornej prípravy. 

Koordinátori pre etiku a integritu by mohli podporovať implementáciu režimu konfliktu 
záujmov prostredníctvom osvety a budovania kapacít 

Ako už bolo uvedené, právny rámec a etický kódex sú základnými aspektmi účinného rámca konfliktu 
záujmov. Režim konfliktu záujmov v Slovenskej republike pre štátnych zamestnancov je upravený v 
zákone o štátnej službe. Podľa článku 111 ods. 1d sa štátni zamestnanci musia zdržať konania, ktoré by 
mohlo viesť ku konfliktu záujmov, a podľa článku 111 ods. 2c sú povinní bez zbytočného odkladu oznámiť 
svojmu ministerstvu akýkoľvek skutočný alebo potenciálny konflikt záujmov. Etický kódex podrobne 
rozvádza tieto povinnosti a na podporu ich vykonávania boli vypracované súvisiace usmernenia. Rozsah, 
v akom majú štátni zamestnanci v Slovenskej republike vedomosti o koncepte konfliktu záujmov a o ich 
osobnej zodpovednosti za predchádzanie konfliktu záujmov a jeho zmierňovanie, zostáva obmedzený. Na 
účinné riadenie a predchádzanie konfliktom záujmov musia štátni zamestnanci poznať túto politiku a mať 
zručnosti na identifikáciu a riadenie svojich konfliktov záujmov. Okrem toho vedúci pracovníci potrebujú 
znalosti a zručnosti na podporu zamestnancov pri identifikácii a účinnom riadení svojich konfliktov 
záujmov. Rada pre štátnu službu pracuje na riešení týchto obmedzení prostredníctvom prispôsobených 
vykonávacích pokynov k etickému kódexu, ktoré obsahujú oddiel o konflikte záujmov. Prostredníctvom 
konkrétnych scenárov sa v usmernení podrobnejšie uvádza, čo je konflikt záujmov, čo môže viesť ku 
konfliktu záujmov a čo môžu štátni zamestnanci urobiť, aby zabránili konfliktu záujmov alebo ho zvládli, 
keď vznikne.  

Hoci je usmernenie užitočným zdrojom na zvyšovanie povedomia a budovanie kapacít v oblasti konfliktu 
záujmov v celej štátnej službe, Slovenská republika by mohla zaviesť ďalšie opatrenia na nadobudnutie 
porozumenia štátnych zamestnancov o koncepte konfliktu záujmov a schopnosti identifikovať, kedy sa 
nachádzajú v situácii konfliktu záujmov. Napríklad Rada pre štátnu službu spolu s Odborom prevencie 
korupcie by mohli pripraviť školenia o konflikte záujmov šité na mieru. Rozšírená a premenovaná funkcia 
koordinátora pre etiku a integritu v organizáciách by mohla byť zodpovedná za poskytovanie školení. Hoci 
by školenia mali zvýšiť znalosti o koncepte konfliktu záujmov a o opatreniach na jeho zvládnutie, hlavným 
zameraním školení by mohlo byť budovanie schopnosti účastníkov rozpoznať, kedy sa nachádzajú v 
situácii potenciálneho konfliktu záujmov. Navrhovanou metódou odbornej prípravy ako takej by mohol byť 
prístup založený na prípadových štúdiách etických dilem (pozri Tabuľka 2.2). Cieľovou skupinou by mohli 
byť vedúci pracovníci (ktorí prijímajú vyhlásenia o konflikte záujmov), štátni zamestnanci (ktorí sú povinní 
oznámiť svoj konflikt záujmov) a novoprijatí zamestnanci do štátnej služby. Koordinátori pre etiku a integritu 
by mohli pripraviť aj školenia šité na mieru pre štátnych zamestnancov na rizikových pozíciách, ktoré sa 
určia na základe vykonaných hodnotení korupčného rizika. K školeniam by sa mal pripraviť pravidelný 
harmonogram školení, aby sa zabezpečilo, že vedúci pracovníci aj štátni zamestnanci si budú pripomínať 
svoje povinnosti týkajúce sa riadenia a predchádzania konfliktu záujmov.  

Okrem školení by Rada pre štátnu službu a oddelenie pre prevenciu korupcie mohli vypracovať materiál 
na osvetu, ktorý by štátnym zamestnancom pripomínal hodnotu identifikácie a riadenia konfliktu záujmov. 
Tieto materiály by slúžili ako pravidelné pripomínanie štátnym zamestnancom medzi školeniami a mohli 
by mať formu plagátov, brožúr, upozornení na pracovnej ploche alebo intranetových kampaní. Opatrenia 
na zvýšenie informovanosti o riadení a prevencii konfliktu záujmov by mohli zahŕňať zistenia 
z behaviorálnych poznatkov.  
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Posilnenie prijímania zamestnancov na základe zásluh a vodcovstvo integrity 

Rada pre štátnu službu a odbor štátnej služby a verejnej služby Úradu vlády by mohli 
posilniť štandardy integrity v oblasti verejného zamestnávania a podporovať 
vodcovstvo integrity 

Verejná služba vybraná a riadená na základe zásluh, na rozdiel od politickej protekcie a rodinkárstva, 
prináša mnohé výhody. Zamestnávanie ľudí so správnymi zručnosťami pre danú prácu vo všeobecnosti 
zvyšuje výkonnosť a produktivitu, čo sa premieta do lepších politík a lepších služieb, ktoré následne 
vytvárajú šťastnejšie, zdravšie a prosperujúcejšie spoločnosti. Ukázalo sa tiež, že meritokracia znižuje 
korupciu. Zavedenie systémov zásluh znižuje možnosti protekcie a rodinkárstva (OECD, 2020[2]). Zatiaľ 
čo vytváranie falošných alebo "zdanlivých" pracovných miest pre spojencov alebo príbuzných je 
v krajinách OECD zriedkavé, v niektorých členských krajinách môže existovať bežnejšia verzia 
rodinkárstva, keď manažéri alebo politici vymenúvajú ľudí do funkcií na základe ich osobných väzieb, a nie 
na základe zručností a zásluh.  

V záujme riešenia týchto problémov a podpory integrity vo verejnom zamestnaní sa v Odporúčaní OECD 
o integrite vo verejnom sektore odporúča, aby jeho prívrženci "podporovali profesionálny verejný sektor 
založený na zásluhách, ktorý sa venuje hodnotám verejnej služby a dobrej správe vecí verejných, najmä 
prostredníctvom:  

 Zabezpečenia, aby riadenie ľudských zdrojov, ktoré dôsledne uplatňuje základné zásady, ako sú 
zásluhy a transparentnosť, na podporu profesionality verejnej služby, zabraňovalo 
uprednostňovaniu a rodinkárstvu, chráni pred neprimeranými politickými zásahmi a zmierňuje 
riziká zneužitia postavenia a nesprávneho úradného postupu. 

 Zabezpečenia spravodlivého a otvoreného systému náboru, výberu a povyšovania založeného 
na objektívnych kritériách a formalizovanom postupe, ako aj systému hodnotenia, ktorý podporuje 
zodpovednosť a étos verejnej služby.” (OECD, 2017[1]). 

V Slovenskej republike je zakázané zamestnávať blízke osoby vo vzájomnej priamej podriadenosti alebo 
nadriadenosti blízkych osôb, alebo ak by boli vystavené kontrole finančných operácií alebo kontrole 
účtovných operácií blízkou osobou (zákon č. 552/2003 Z. z., zákon č. 55/2017 Z. z., zákon č. 73/1998 
Z. z.). Napriek tomu problematika rodinkárstva vo verejných a poloverejných subjektoch zostáva kľúčovou 
oblasťou a týka sa najmä politických nominácií a zasahovania do výberových konaní, napríklad v 
súdnictve. Tento problém je uznaný v Protikorupčnej politike Slovenskej republiky na roky 2019 - 2023, 
ktorá obsahuje cieľ "trvalo vytvárať podmienky na predchádzanie zneužívaniu moci, vplyvu a postavenia, 
klientelizmu, rodinkárstvu a zvýhodňovaniu", ako aj "znižovať korupčné riziká prostredníctvom 
spravodlivého ohodnotenia zamestnancov úmerne ich prideleným povinnostiam a výkonu”.  

Na dosiahnutie týchto cieľov by Rada pre štátnu službu a odbor štátnej služby a verejnej služby Úradu 
vlády mohli posilniť normy integrity vo verejnom zamestnaní a podporovať etické vodcovstvo. 
Východiskom by mohlo byť vykonanie hĺbkovej štúdie silných a slabých stránok súčasných postupov 
v oblasti verejného zamestnávania. Na účely tejto analýzy by ako referenčné hodnoty mohli slúžiť tieto 
základné prvky štátnej služby založenej na zásluhách:  

 Vopred stanovené primerané kvalifikačné a výkonnostné kritériá pre všetky pozície.  
 Objektívne a transparentné procesy personálneho riadenia, ktoré hodnotia uchádzačov na základe 

vopred stanovených kvalifikačných a výkonnostných kritérií.  
 Otvorené postupy podávania žiadostí, ktoré poskytujú rovnaké príležitosti na posúdenie všetkým 

potenciálne kvalifikovaným uchádzačom. 
 Mechanizmy dohľadu a opravných prostriedkov na zabezpečenie spravodlivého a konzistentného 

uplatňovania systému.  



   53 

HODNOTENIE INTEGRITY SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZO STRANY OECD 
  

Okrem procesov personálneho riadenia pri výbere a povyšovaní je ďalším kľúčovým znakom integrity vo 
verejnom zamestnaní etické vedenie. Vyšší štátni zamestnanci na všetkých úrovniach sú príkladom a 
odovzdávajú hodnoty verejnej služby a organizácie. Vedenie podporuje dôveryhodnosť noriem a 
štandardov tým, že hodnoty uvedené v kódexe správania sa uplatňujú v každodennej práci a konajú v 
súlade s nimi. Predovšetkým môže budovať dôveru v procesy (OECD, 2020[2]) 

S cieľom posilniť etické vedenie v štátnej službe pripravuje Rada pre štátnu službu a odbor štátnej a 
verejnej služby Úradu vlády program na podporu koncepcie vedenia v štátnej službe. Súčasťou tohto 
programu by mohlo byť prehodnotenie profesijných cieľov vedúcich pracovníkov na všetkých úrovniach vo 
verejnom sektore a zabezpečenie toho, aby bola integrita formálne súčasťou procesu prijímania, nástupu 
do zamestnania, hodnotenia výkonu a kariérneho rastu vedúcich pracovníkov, nadriadených a vedúcich 
tímov (pozri napríklad Rámček 2.9). Okrem toho by Rada pre štátnu službu a odbor štátnej a verejnej 
služby Úradu vlády SR mohli okrem stanovenia cieľov vypracovať program odbornej prípravy v oblasti 
integrity, ktorý by pomohol vedúcim pracovníkom implementovať ciele v oblasti integrity.  

Rámček 2.9. Etické vedenie ako jedna z kľúčových vodcovských kompetencií v kanadskej 
verejnej službe 

Jednou z kľúčových vodcovských kompetencií, ktoré sa hodnotia u kanadských vedúcich pracovníkov 
a vyšších vedúcich pracovníkov, je "zachovávať integritu a rešpekt". To znamená, že vedúci pracovníci 
sú vzorom etických postupov, profesionality a integrity. Budujú otvorenú organizačnú kultúru, v ktorej 
zamestnanci s dôverou hľadajú radu, vyjadrujú rôzne názory a presadzujú kolegialitu. 
Uvádzame príklady účinného a neúčinného správania na podporu integrity a rešpektu na rôznych 
úrovniach:  

Štátny tajomník  

 Hodnotí a poskytuje autentické, na dôkazoch založené poradenstvo v záujme Kanaďanov.  
 Dodržiava najvyššie etické a profesionálne štandardy pre seba a organizáciu.  
 Modeluje a vytvára kultúru oddanosti službám zameraným na občanov a verejný záujem.  
 Buduje a podporuje dvojjazyčnú, inkluzívnu a zdravú organizáciu, ktorá rešpektuje rozmanitosť 

ľudí a ich zručností bez obťažovania a diskriminácie.  
 Je príkladom nestranného a nezaujatého rozhodovania.  
 Uplatňuje sebareflexiu a koná na základe poznatkov. 

Asistent štátneho tajomníka 

 Hodnotí a poskytuje autentické, na dôkazoch založené poradenstvo v záujme Kanaďanov.  
 Dodržiava najvyššie etické a profesionálne štandardy pre seba a organizáciu.  
 Modeluje a vytvára kultúru oddanosti službám zameraným na občanov a verejný záujem. 
 Buduje a podporuje dvojjazyčnú, inkluzívnu a zdravú organizáciu, ktorá rešpektuje rozmanitosť 

ľudí a ich zručností bez obťažovania a diskriminácie.  
 Je príkladom nestranného a nezaujatého rozhodovania.  
 Uplatňuje sebareflexiu a koná na základe poznatkov.  

Generálny riaditeľ 

 Hodnotí a poskytuje autentické, na dôkazoch založené poradenstvo v záujme Kanaďanov. 
 Dodržiava najvyššie etické a profesionálne štandardy pre seba a organizáciu.  
 Modeluje záväzok k službám zameraným na občanov a verejný záujem.  
 Vytvára príležitosti, ktoré podporujú dvojjazyčnosť a rozmanitosť. 
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 Uplatňuje a podporuje dvojjazyčnú, inkluzívnu a zdravú organizáciu, ktorá rešpektuje 
rozmanitosť ľudí a ich zručností bez obťažovania a diskriminácie.  

 Je príkladom nestranného a nezaujatého rozhodovania.  
 Uplatňuje sebareflexiu a koná na základe poznatkov.  

Riaditeľ 

 Hodnotí a poskytuje autentické, na dôkazoch založené poradenstvo v záujme Kanaďanov.  
 Dodržiava najvyššie etické a profesionálne štandardy pre seba a organizáciu.  
 Modeluje záväzok k službám zameraným na občanov a verejný záujem.  
 Vytvára príležitosti, ktoré podporujú dvojjazyčnosť a rozmanitosť.  
 Uplatňuje a podporuje dvojjazyčnú, inkluzívnu a zdravú organizáciu, ktorá rešpektuje 

rozmanitosť ľudí a ich zručností bez obťažovania a diskriminácie.  
 Je príkladom nestranného a nezaujatého rozhodovania.  
 Uplatňuje sebareflexiu a koná na základe poznatkov.  

Manažér  

 Hodnotí a poskytuje autentické, na dôkazoch založené poradenstvo v záujme Kanaďanov.  
 Dodržiava najvyššie etické a profesionálne štandardy pre seba a organizáciu.  
 Modeluje záväzok k službám zameraným na občanov a verejný záujem.  
 Podporuje používanie oboch úradných jazykov na pracovisku.  
 Implementuje prax inkluzívnej a zdravej organizácie, ktorá rešpektuje rozmanitosť ľudí a ich 

zručností bez obťažovania a diskriminácie.  
 Podporuje a rešpektuje rozmanitosť ľudí a ich zručnosti.  
 Rozpoznáva a reaguje na záležitosti týkajúce sa pohody na pracovisku.  
 Vykonáva rozhodnutia nestranným, transparentným a nezaujatým spôsobom.  
 Uplatňuje sebareflexiu a koná na základe poznatkov.  

Riadiaci pracovník 

 Hodnotí a poskytuje autentické, na dôkazoch založené poradenstvo v záujme Kanaďanov.  
 Dodržiava najvyššie etické a profesionálne štandardy pre seba a organizáciu.  
 Modeluje záväzok k službám zameraným na občanov a verejný záujem.  
 Podporuje používanie oboch úradných jazykov na pracovisku.  
 Implementuje prax inkluzívnej a zdravej organizácie, ktorá rešpektuje rozmanitosť ľudí a ich 

zručností bez obťažovania a diskriminácie.  
 Podporuje a rešpektuje rozmanitosť ľudí a ich zručnosti.  
 Rozpoznáva a reaguje na záležitosti týkajúce sa pohody na pracovisku.  
 Vykonáva rozhodnutia nestranným, transparentným a nezaujatým spôsobom.  
 Uplatňuje sebareflexiu a koná na základe poznatkov.  

Zdroj: Vláda Kanady, profil kľúčových líderských kompetencií a príklady efektívneho a neefektívneho správania, 

https://www.canada.ca/en/treasury-boardsecretariat/services/professional-development/key-leadership-competency-profile/examples-

effectiveineffective-behaviours.html 

https://www.canada.ca/en/treasury-boardsecretariat/services/professional-development/key-leadership-competency-profile/examples-effectiveineffective-behaviours.html
https://www.canada.ca/en/treasury-boardsecretariat/services/professional-development/key-leadership-competency-profile/examples-effectiveineffective-behaviours.html
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Zabezpečenie účinnej ochrany oznamovateľov 

Účinný rámec pre oznamovateľov je základným prvkom každého systému verejnej integrity ako ochrana 
verejnej integrity. Účinné rámce na ochranu oznamovateľov majú niekoľko spoločných charakteristík: 
jasné oznamovacie kanály, zákaz formálnych a neformálnych sankcií súvisiacich s prácou, jasné druhy 
zaručenej ochrany, účinné preskúmanie a vyšetrovanie sťažností a opatrenia na zvyšovanie 
informovanosti. Rámce na ochranu oznamovateľov sú doplnkom širších otvorených organizačných kultúr, 
v ktorých sa verejní činitelia cítia bezpečne a aktívne identifikujú potenciálne porušenia verejnej integrity, 
vznášajú otázky, obavy alebo nápady a reagujú na ne. (OECD, 2020[2]).  

V Slovenskej republike je rámec pre whistleblowerov uvedený v zákone č. 54/2019 Z. z. o ochrane 
oznamovateľov protispoločenskej činnosti (ďalej len "zákon o whistleblowingu"). Zákon o whistleblowingu 
prijatý s účinnosťou od 1. marca 2019 nahrádza doterajší zákon č. 307/2014 Z. z. o opatreniach súvisiacich 
s oznamovaním protispoločenskej činnosti. Zákon o whistleblowingu sa vzťahuje na širokú škálu funkcií 
vykonávaných v rámci verejného sektora a vzťahuje sa na štátnych zamestnancov pracujúcich v štátnej 
správe aj v samospráve. Rozširuje tiež definíciu "podnetu" nad rámec konkrétnych korupčných trestných 
činov a objasňuje požiadavku podávať oznámenia v dobrej viere. Okrem toho zvyšuje koherentnosť 
ochrany poskytovanej rôznym kategóriám úradníkov, objasňuje možnosti súbežných interných a externých 
oznamovacích kanálov a zavádza nový súbor správnych deliktov pre osoby, ktoré porušia určité povinnosti 
vyplývajúce zo zákona (Európska komisia, 2020[14]; Pališin, n.d.[21]).  

Zákonom o whistleblowingu sa formálne zriadil aj nový Úrad na ochranu oznamovateľov, ktorý je 
zodpovedný za dohľad nad dodržiavaním povinností vyplývajúcich z tohto zákona. Úrad začal fungovať v 
septembri 2021. Poskytuje usmernenia o postupoch pri podávaní sťažností a podporuje orgány verejnej 
správy a súkromný sektor pri vytváraní účinných interných útvarov na podávanie oznámení. Okrem toho 
má úrad funkciu zvyšovania povedomia, ako aj mandát informovať o legislatívnych a iných reformách 
s cieľom zlepšiť systém verejnej integrity v Slovenskej republike. Vzhľadom na to, že úrad bol zriadený 
nedávno, je ešte príliš skoro na to, aby sa určila jeho účinnosť. Úrad a v širšom zmysle aj vláda Slovenskej 
republiky by sa však mali zamerať na niekoľko oblastí, aby zabezpečili účinné uplatňovanie nového rámca 
ochrany oznamovateľov. 

Úrad na ochranu oznamovateľov by mohol zvýšiť informovanosť o opatreniach na 
ochranu oznamovateľov, zavedených podľa nového zákona 

Podľa tohto zákona sú verejné organizácie povinné zriadiť osobitný útvar zodpovedný za správu interných 
sťažností, ako aj zvýšiť informovanosť o postupoch zverejňovania informácií. Úrad na ochranu 
oznamovateľov, ako bolo uvedené vyššie, má mandát na podporu verejných organizácií pri zriaďovaní 
týchto útvarov. Nie je jasné, koľko rezortných ministerstiev a verejných agentúr špecializovaný útvar 
zriadilo, ani ako bude táto funkcia koordinovaná s existujúcim protikorupčným koordinátorom alebo 
poradcom pre etiku. Na tento účel by mohol Úrad na ochranu oznamovateľov s podporou Rady pre štátnu 
službu a odboru prevencie korupcie spolupracovať so všetkými rezortnými ministerstvami a agentúrami 
na zriadení internej jednotky s príslušnými ľudskými a finančnými zdrojmi.  

Po zriadení by Úrad na ochranu oznamovateľov mohol podporovať interné jednotky pri osvete o ich 
existencii a úlohe vo verejnej organizácii. To by sa mohlo realizovať prostredníctvom a) školení pre 
zamestnancov a b) osvetových kampaní šitých na mieru. Pokiaľ ide o školenia pre zamestnancov, Úrad 
na ochranu oznamovateľov by mohol pripraviť a realizovať program školení pre všetkých štátnych 
zamestnancov zamestnaných v interných útvaroch o osvedčených postupoch pri vybavovaní sťažností.  

Úsilie úradu by sa mohlo zamerať aj na podporu interných útvarov pri osvete o ochrane poskytovanej 
oznamovateľom a o tom, ako, kedy a kde podať oznámenie. V súčasnosti sa osvetové iniciatívy v rámci 
jednotlivých ministerstiev a vládnych agentúr vykonávajú ad hoc a neorganizovane. Hoci ministerstvá na 
svojich webových sídlach uvádzajú spôsoby ochrany oznamovateľov, nie všetky webové sídla obsahujú 
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aktuálne informácie o novom zákone alebo existencii úradu. V dôsledku toho mnohí štátni a verejní 
zamestnanci nevedia o existujúcich možnostiach oznamovania a o ochrane, ktorú oznamovatelia požívajú. 
Na odstránenie týchto nedostatkov by Úrad na ochranu oznamovateľov mohol vyvinúť systematický 
prístup k zvyšovaniu povedomia a informovanosti. Systémový prístup by sa mohol zamerať na dve oblasti: 
po prvé, na zvyšovanie informovanosti vo verejnom sektore o existujúcich kanáloch a ochrane a po druhé, 
na zvyšovanie informovanosti širšej spoločnosti o opatreniach, prostredníctvom ktorých môžu jednotlivci 
nahlasovať korupciu. Osvedčené postupy z krajín OECD v oblasti opatrení na zvyšovanie informovanosti 
možno nájsť v Rámček 2.10. 

Rámček 2.10. Zvyšovanie povedomia o ochrane oznamovateľov: osvedčené postupy z krajín 
OECD 

Spojené štáty 

Úrad pre oznamovateľov (OWB) Komisie pre cenné papiere a burzy USA (SEC) sa zúčastňuje na 
verejných aktivitách zameraných na propagáciu a vzdelávanie verejnosti v oblasti programu SEC pre 
oznamovateľov. Cieľovou skupinou sú potenciálni oznamovatelia, poradcovia oznamovateľov a 
podnikoví poradcovia a odborníci na dodržiavanie predpisov. OWB sa tiež zameriava na propagáciu a 
vzdelávanie verejnosti o programe oznamovateľov prostredníctvom svojej webovej stránky 
(www.sec.gov/whistleblower). Webové sídlo obsahuje podrobné informácie o programe, kópie 
formulárov potrebných na podanie tipu alebo žiadosti o odmenu, zoznam opatrení na vymáhanie, v 
prípade ktorých možno podať žiadosť o odmenu, odkazy na užitočné zdroje a odpovede na často 
kladené otázky. 

Kórea 

Kórejská komisia pre boj proti korupcii a občianske práva (ACRC) od nadobudnutia účinnosti 
kórejského zákona o oznamovateľoch nekalých praktík vo verejnom záujme Komisia pre boj proti 
korupcii a občianske práva (ACRC), orgán zodpovedný za jeho vykonávanie, uskutočnila niekoľko 
iniciatív na zvyšovanie informovanosti, a to aj vo všeobecnom protikorupčnom kontexte, napríklad 
prostredníctvom každoročného okrúhleho stola o politike ACRC pre zahraničné podniky v Kórei, na 
ktorý predseda ACRC pozýva vedúcich predstaviteľov zahraničných podnikov pôsobiacich v Kórei, aby 
diskutovali o protikorupčnej politike Kórey; a v kontextoch zameraných na ochranu oznamovateľov 
vrátane: 

 seminárov o oznamovaní a ochrane oznamovateľov vo verejnom a súkromnom sektore (2012, 
2014) 

 prednášok prispôsobených rôznym skupinám spoločnosti s cieľom zvýšiť povedomie o 
whistleblowingu a ochrane verejného záujmu: verejné organizácie, podniky a široká verejnosť 
(približne 3 500 účastníkov v rokoch 2011, 2012) 

 každoročnej distribúcie propagačných materiálov od roku 2013 vrátane televíznej reklamy, 
plagátov, letákov, bannerov na internetových portáloch, video materiálov v kabínach vlakov  

 aktualizácie a distribúcie PPT materiálov o oznamovaní a ochrane oznamovateľov pre školenia 
zamestnancov verejných organizácií (2012, 2013, 2014, 2016) 

 distribúcie a prevádzky online školenia o oznamovaní nekalých praktík vo verejnom záujme 
(2014, 2016) 

 distribúcie príručky na ochranu oznamovateľov pre spoločnosti (2015) 
 reklamy v tlači (2014), elektronickej knihy o osvedčených postupoch pri podávaní správ vo 

verejnom záujme (2015), rozhlasových reklám (2016). ACRC sa tiež snažila zvýšiť povedomie 
o oznamovaní informácií vo verejnom záujme medzi mládežou prostredníctvom uverejňovania 

https://www.sec.gov/whistleblower
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webových karikatúr a emotikonov pre mobilné správy (2012). O systéme ochrany 
oznamovateľov v roku 2011 vedelo približne 16 % verejnosti, v roku 2012 tento podiel stúpol na 
23,6 % a v roku 2012 na 28,4 v 2016.  

Írsko 

Iniciatíva Integrita v práci Partnerstvá medzi vládou a občianskou spoločnosťou môžu tiež podporiť 
oznamovanie a ochranu oznamovateľov. Nedávnym príkladom takejto spolupráce je írska iniciatíva 
Integrity na pracovisku (IAW), ktorej cieľom je pomáhať zamestnávateľom pri dodržiavaní zákona o 
chránených oznámeniach (2014) a podporovať pracoviská, kde sa ľudia cítia bezpečne, keď môžu 
hovoriť o nekalých praktikách. IAW spolu s írskym Transparency Legal Advice Centre (TLAC) - 
nezávislým právnym centrom zriadeným TI Ireland, ktoré poskytuje bezplatné špecializované právne 
poradenstvo v oblasti chráneného zverejňovania - prevádzkuje TI Ireland s finančnou podporou írskeho 
ministerstva verejných výdavkov a reforiem a ministerstva spravodlivosti a rovnosti.* Členovia 
programu IAW pochádzajú zo všetkých odvetví: verejného, súkromného aj neziskového. K dnešnému 
dňu sa k programu IAW pripojilo alebo oznámilo svoj zámer pripojiť sa k nemu 24 organizácií. V období 
od decembra 2016 do júna 2017 sa uskutočnili dve fóra IAW (semináre a workshopy) pre viac ako 100 
účastníkov, ktoré sa zameriavali na poskytovanie odborného poradenstva zamestnávateľom v 
dôležitých otázkach, ako je posudzovanie a vyšetrovanie, dodržiavanie zákona o chránenom 
zverejňovaní a súvisiace témy. V dôsledku toho sa od zriadenia linky pomoci Speak Up v roku 2011 
zvýšil podiel oznamovateľov, ktorí volajú na túto linku, o viac ako 200 %. Od marca 2016 poskytuje 
TLAC klientom aj bezplatné právne poradenstvo. Klienti TLAC sú (alebo boli) zamestnaní v rôznych 
odvetviach vrátane zdravotníctva, sociálnej starostlivosti a štátnej správy.  

Zdroje: (OECD, 2014[22]); Spojené štáty, www.sec.gov/whistleblower, Transparency International Ireland, http://transparency.ie/integrity-

work; (OECD, 2014[23])  

Úrad na ochranu oznamovateľov korupcie by mohol posilniť inštitucionálnu spoluprácu 
a riadenie znalostí o oznamovaní korupcie a whistleblowingu 

Fakt, že správy o korupcii a iných porušeniach integrity poukazujú na slabé miesta vo verejnom sektore, 
sú pre vlády užitočným zdrojom údajov, ktoré im môžu pomôcť pri tvorbe širších politík a opatrení v oblasti 
integrity a boja proti korupcii. S cieľom zužitkovať tento zdroj dát by Úrad na ochranu oznamovateľov mohol 
podporiť interné jednotky pri zavádzaní metód zberu údajov na informovanie širšieho strategického 
prístupu k prevencii korupcie. Tieto útvary by mohli zhromažďovať najmä dáta o počte oznámených 
prípadov, povahe prípadov (napr. úplatkárstvo, podvod, rodinkárstvo), výsledku oznámenia/vyšetrovania 
a reakcii vedenia (napr. ako oznámenia viedli k štrukturálnym zmenám nad rámec individuálneho riešenia 
prípadu). Interné útvary by sa o tieto informácie mohli podeliť s Úradom na ochranu oznamovateľov s 
cieľom informovať o potrebných zlepšeniach systému. Úrad na ochranu oznamovateľov by mohol 
vypracovať výročnú správu s prehľadom počtu a povahy oznámení o korupcii spolu s príslušnými 
reakciami vedenia a následnými opatreniami v zmysle ďalších potrebných zlepšení. Táto správa nielen 
preukáže, ako inštitúcie reagujú na oznámenia o korupcii, ale môže tiež povzbudiť oznamovateľov, aby sa 
prihlásili. Úrad na ochranu oznamovateľov korupcie by sa o dáta získané z interných jednotiek mohol 
podeliť aj s odborom prevencie korupcie, ktorý ich môže využiť na informovanie o svojom širšom 
strategickom prístupe k prevencii korupcie, pokiaľ ide o zvyšovanie informovanosti a odbornú prípravu, 
ako aj o hodnotenie rizík.  

 

http://www.sec.gov/whistleblower
http://transparency.ie/integrity-work
http://transparency.ie/integrity-work
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 Slovenská republika by mohla optimalizovať svoj systém anonymného oznamovania 

Umožnenie anonymného nahlasovania jednotlivcom môže pomôcť pri podpore nahlasovania priestupkov 
a posilniť dôveru v systém nahlasovania. V súčasnosti je v Slovenskej republike možné podávať anonymné 
oznámenia: napríklad prostredníctvom protikorupčnej linky prijal Úrad vlády SR 69 anonymných oznámení 
v roku 2020, 31 anonymných oznámení v roku 2019 a 36 anonymných oznámení v roku 2018. Súčasné 
modality však neumožňujú štátnym subjektom nadviazať kontakt s anonymným oznamovateľom s cieľom 
získať ďalšie informácie alebo informovať o stave vyšetrovania a sankcií. Okrem toho zákon v súčasnosti 
neposkytuje ochranu osobám, ktoré podávajú anonymné oznámenia. Na uľahčenie anonymného 
oznamovania by Slovenská republika mohla zvážiť zmenu zákona, ktorá by umožnila anonymné 
oznamovanie prostredníctvom online portálu. Tento portál by mohol anonymným oznamovateľom 
umožniť, aby svoje informácie podávali s použitím pseudonymu, a na následné kroky by mohol využívať 
šifrovaciu technológiu, aby sa zabezpečilo, že oznamovateľ zostane v anonymite. Ako príklad môže slúžiť 
horúca linka pre korupciu, ktorá využíva technológiu dvojitého šifrovania v Rakúsku (pozri Rámček 2.11). 

Rámček 2.11. Rakúsky portál pre nahlasovanie korupcie  

V roku 2013 spustilo rakúske spolkové ministerstvo spravodlivosti portál, ktorý umožňuje jednotlivcom 
nahlasovať protiprávne konanie. Prístup na portál je možný aj prostredníctvom odkazu na domovskej 
stránke Spolkového ministerstva spravodlivosti, kde si jednotlivci môžu nájsť a stiahnuť ďalšie 
informácie o portáli. Portál prevádzkuje Ústredná prokuratúra pre boj proti hospodárskej kriminalite a 
korupcii (CPPOCECC).  

Ide o online systém anonymného oznamovania, ktorý je vhodný najmä na vyšetrovanie v oblasti 
hospodárskej kriminality a korupcie. Oznamovateľ (alebo "whistleblower") môže anonymne oznámiť 
akékoľvek podozrenie, že bol spáchaný trestný čin vo všeobecnej pôsobnosti CPPOCECC podľa § 20a 
Trestného poriadku (TZ); vyšetrovací orgán sa zasa môže informovať u oznamovateľa, pričom 
zachováva jeho anonymitu s cieľom overiť hodnotu informácií. Všetky oznámenia v rámci zamerania 
stanoveného v § 20a ZP, ale mimo pôsobnosti CPPOCECC, sa postupujú príslušnému orgánu 
(väčšinou finančným orgánom).  

Aby bola zaručená anonymita, pri zriadení zabezpečenej mailovej schránky je oznamovateľ povinný 
zvoliť si pseudonym/užívateľské meno a heslo. Anonymita zverejnených informácií sa zachováva 
pomocou šifrovania a ďalších bezpečnostných postupov. Oznamovatelia sú okrem toho požiadaní, aby 
nezadávali žiadne údaje, ktoré by poskytovali akékoľvek indície o ich totožnosti, a aby sa zdržali 
podávania hlásení prostredníctvom zariadenia, ktoré im poskytol zamestnávateľ. Po podaní oznámenia 
poskytne CPPOCECC oznamovateľovi spätnú väzbu a informáciu o stave oznámenia prostredníctvom 
zabezpečenej mailovej schránky. Ak sa vyskytnú otázky, ktoré je potrebné v súvislosti s prípadom 
objasniť, sú otázky adresované oznamovateľovi prostredníctvom anonymného dialógu. Takéto overené 
oznámenia môžu viesť k začatiu vyšetrovania alebo vyvolať konkrétne podozrenia, ktoré si vyžadujú 
začatie predbežného vyšetrovania.  

K 31. máju 2017 zaznamenala úvodná stránka elektronického systému na oznamovanie nekalých 
praktík 343 0296 prístupov. Celkovo bolo oznámených 5 612 (možných) trestných činov, z ktorých sa 
menej ako 6 % ukázalo ako úplne neopodstatnených. Celkovo 3 895 oznámení obsahovalo inštaláciu 
zabezpečenej mailovej schránky. Približne 32 % oznámení spadalo do pôsobnosti iných (najmä 
finančných) orgánov a bolo primerane postúpených.  

Zdroj: Rakúske spolkové ministerstvo spravodlivosti, www.bkmssystem.net/wksta a 

https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=1at21&c=-1&language=eng 

 

http://www.bkmssystem.net/wksta
https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=1at21&c=-1&language=eng
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Návrhy na opatrenia 

Pridelenie jasnej a koherentnej zodpovednosti za verejnú integritu  

 Slovenská republika by mohla zvážiť zlúčenie funkcií etických poradcov s funkciami 
protikorupčných koordinátorov. 

 Slovenská republika by mohla rozšíriť členstvo Rady protikorupčných koordinátorov a zvážiť jej 
premenovanie s cieľom objasniť jej úlohu.  

Stanovenie jasných verejných noriem integrity pre konflikt záujmov  

 Slovenská republika by mohla zvážiť posilnenie noriem týkajúcich sa zamestnávania po 
skončení pracovného pomeru v zákone o konflikte záujmov a v zákone o štátnej službe a mohla 
by vypracovať prispôsobené usmernenia na podporu implementácie. 

 Slovenská republika by mohla zvážiť posilnenie inštitucionálnych kapacít na spracovanie, 
preverovanie a audit majetkových priznaní politických, vysokých a rizikových verejných 
činiteľov.  

 Navrhovaný nový úrad pre majetkové priznania by mohol byť schopný prijímať a spracovávať 
majetkové priznania digitálne, aby sa zvýšila efektívnosť a znížila chybovosť. 

 Slovenská republika by mohla posilniť súdržnosť noriem integrity v celom verejnom sektore tým, 
že ponúkne usmernenia na vypracovanie kódexov správania jednotlivé odvetvia a pre rizikové 
pozície. 

 Slovenská republika by mohla zaviesť etický kódex pre politických a vysokých úradníkov a prijať 
vhodné inštitucionálne opatrenia na dohľad nad dodržiavaním noriem integrity. 

Šírenie osvety a budovanie kapacít pre verejnú integritu pomocou prípravy  

 Rada pre štátnu službu a odbor prevencie korupcie by mohli vypracovať spoločný program 
odbornej prípravy v oblasti integrity a boja proti korupcii, aby sa predišlo duplicite 
a nedostatkom.  

 Koordinátori pre etiku a integritu by mohli podporovať vykonávanie režimu konfliktu záujmov 
pre štátnych zamestnancov prostredníctvom zvyšovania informovanosti a budovania kapacít.  

Posilnenie prijímania zamestnancov na základe zásluh a vodcovstvo integrity 

 Rada pre štátnu službu a odbor štátnej služby Úradu vlády by mohli posilniť štandardy integrity 
v oblasti verejného zamestnávania a podporovať vedenie v oblasti integrity.  

Zabezpečenie účinnej ochrany oznamovateľov  

 Úrad na ochranu oznamovateľov by mohol zvýšiť informovanosť o opatreniach na ochranu 
oznamovateľov, ktoré sú zavedené podľa nového zákona.  

 Úrad na ochranu oznamovateľov by mohol posilniť inštitucionálnu spoluprácu a riadenie znalostí 
v oblasti oznamovania korupcie a whistleblowingu. 

 Slovenská republika by mohla optimalizovať svoj systém anonymného oznamovania.  
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V tejto kapitole sú uvedené poznatky a odporúčania, ako môže odbor 
prevencie korupcie zlepšiť svoju analýzu rizík a usmerňovanie štátnych 
orgánov v oblasti prevencie korupčných rizík. Táto kapitola hodnotí najmä 
úlohu odboru prevencie korupcie a jeho schopnosť diverzifikovať svoje 
zdroje v procese analýzy rizík. Na podporu kultúry založenej na rizikách sa v 
tejto kapitole zdôrazňuje niekoľko stratégií, ako je horizontálna výmena 
poznatkov, moduly odbornej prípravy, vytvorenie pracovných skupín pre 
riadenie rizík, ako aj usmerňovacie materiály v podobe matríc rizík a vzorov 
na hodnotenie a stanovenie priorít rizík. V kapitole sa tiež zdôrazňuje, ako je 
pre strategický prístup k riadeniu rizík a boj proti korupcii vo všeobecnosti 
kľúčové vytváranie verejnej podpory prostredníctvom zvyšovania povedomia 
o úsilí v oblasti riadenia rizík. 

  

3 Podpora strategického prístupu k 

riadeniu korupčných rizík v 

Slovenskej republike  
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Úvod 

Vnútorná kontrola a riadenie rizík podporujú organizácie verejného sektora pri dosahovaní širokej škály 
politických cieľov a zámerov. V odporúčaní OECD o integrite vo verejnom sektore sa zásada riadenia rizík 
zameriava na aspekty vnútornej kontroly a riadenia rizík v kontexte zachovania integrity a boja proti 
korupcii vo verejnom sektore. Vlády musia v konečnom dôsledku prispôsobiť svoj prístup svojmu 
právnemu, regulačnému a kultúrnemu kontextu. To zahŕňa začlenenie cieľov integrity do existujúcich 
politík a postupov vnútornej kontroly a riadenia rizík. Zahŕňa to aj prispôsobenie medzinárodných 
štandardov a koncepcií vnútornej kontroly a riadenia rizík miestnej realite a verejnému sektoru.  

Protikorupčná politika Slovenskej republiky na roky 2019 - 2023, schválená uznesením vlády č. 585/2018, 
stanovuje opatrenia na posilnenie rámca prevencie korupcie vo verejnom sektore. V rámci Protikorupčnej 
politiky vláda SR uznáva potrebu zaviesť riadenie korupčných rizík do orgánov štátnej správy. Odbor 
prevencie korupcie (OPK) Úradu vlády SR preto vedie a zastrešuje aktivity zamerané na identifikáciu a 
zmierňovanie korupčných rizík v orgánoch štátnej správy a v celom verejnom sektore. Táto kapitola 
poskytuje poznatky a odporúčania, ako môže OPK zlepšiť svoju analýzu rizík a usmernenia, ktoré 
poskytuje vládnym agentúram v oblasti riadenia korupčných rizík. 

Na základe výskumu, analýzy dokumentov a rozhovorov so zástupcami štátnych orgánov sú v tejto 
kapitole uvedené návrhy opatrení, ktoré by mal OPK zvážiť. S cieľom podporiť strategický prístup k analýze 
korupčných rizík identifikuje priestor na zlepšenie spôsobu, akým OPK dokumentuje vlastnú analýzu rizík 
a ako môže komunikovať o vznikajúcich korupčných rizikách. Okrem toho navrhuje, aby OPK pri analýze 
korupčných rizík využíval niekoľko rôznych zdrojov. Na posilnenie schopnosti predchádzať a odhaľovať 
korupciu v štátnych orgánoch sa v tejto kapitole navrhuje zlepšenie usmernení OPK pre hodnotenie 
korupčných rizík, konkrétne zahrnutie praktických zdrojov a nástrojov na podporu procesu hodnotenia rizík. 
Hodnotí tiež vývoj sektorových protikorupčných programov a navrhuje, aby OPK zriadil pracovnú skupinu 
na podporu horizontálnej výmeny poznatkov a harmonizáciu procesu vývoja programov. Na zvýšenie 
povedomia o korupcii a na spresnenie posolstiev pre kultúru informovanosti o rizikách sa v poslednej časti 
tejto kapitoly navrhuje, aby OPK vypracoval komplexnú komunikačnú stratégiu pre verejnosť aj štátnych 
úradníkov. Na zapojenie občanov a neodborníkov sú tejto kapitole pre OPK uvedené príklady inovatívnych 
a prístupných formátov na prezentáciu jej práce. Pokiaľ ide o komunikáciu s vládnymi úradníkmi, kapitola 
upozorňuje na potrebu jasnejšieho informovania o usmerneniach OPK, a najmä na potrebu, aby vládne 
orgány využívali širšiu škálu zdrojov ako vstupy pre svoje hodnotenia korupčných rizík. Okrem toho sa tu 
zdôrazňuje potreba, aby vládne agentúry konzultovali s tímami interného auditu s cieľom pomôcť budovať 
proaktívnu kultúru rizík.  

Rozhodnutie o strategickom prístupe k analýze korupčných rizík  

OPK by mohol vypracovať systematickejší prístup k analýze rizík vrátane diverzifikácie 
svojich zdrojov na identifikáciu korupčných rizík a zlepšiť spôsob dokumentovania a 
šírenia výsledkov 

OPK je v rámci svojej činnosti v oblasti centralizácie politík na predchádzanie korupcii zodpovedný za 
prípravu a realizáciu projektov a opatrení zameraných na zníženie korupcie vo verejnom sektore. Vo 
februári 2019 bola na každom ministerstve v SR zriadená pozícia protikorupčného koordinátora. Tento 
koordinátor je zodpovedný za dohľad nad protikorupčnými aktivitami daného ministerstva vrátane 
implementácie opatrení na riadenie korupčných rizík. Zavedenie funkcie protikorupčného koordinátora a 
implementácia postupov riadenia korupčných rizík sa odporúča aj predsedovi Súdnej rady, Generálnemu 
prokurátorovi a predsedovi Združenia miest a obcí. 
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V roku 2019 OPK vypracoval usmernenia na posudzovanie korupčných rizík pre štátne orgány. Táto 
metodika sa vzťahuje na všetky rezorty verejného sektora, s cieľom ako riadiť korupčné riziká v súlade 
s protikorupčnou politikou Slovenskej republiky na roky 2019 - 2023. Rezorty sú povinné každoročne 
vykonávať hodnotenie korupčných rizík v súlade s týmto usmernením. Okrem toho OPK v spolupráci so 
súkromnou spoločnosťou vyvinula IT nástroj na riadenie korupčných rizík pre všetky orgány verejnej 
správy v rámci projektu implementácie normy ISO 37001:2016 (Systém manažmentu proti úplatkárstvu). 
Tento IT nástroj, ktorý pozostáva z elektronického dotazníka, je distribuovaný všetkým orgánom verejnej 
správy. Prostredníctvom kontaktného miesta Ministerstva vnútra SR sa predpokladá aj jeho šírenie 
obciam. Vyplnenie tohto dotazníka, ktorý OPK prvýkrát distribuoval v roku 2020, nie je v súčasnosti 
povinné.  

Správcom elektronického dotazníka je aj protikorupčný koordinátor Úradu vlády SR, ktorý môže v prípade 
potreby dotazník upraviť alebo aktualizovať. Po vyplnení dotazníka protikorupčný koordinátor poskytuje 
vedúcim zamestnancom výsledky a konzultuje s nimi návrhy opatrení na zmiernenie identifikovaných 
korupčných rizík. Manažéri následne vypracujú register korupčných rizík a navrhnú príslušné opatrenia. 

Hoci OPK dohliada na implementáciu postupov riadenia korupčných rizík v rámci štátnych orgánov 
prostredníctvom usmernení, ktoré vypracoval, a distribúcie elektronického prieskumu, OPK vykonáva aj 
vlastnú formu analýzy rizík oddelene od týchto činností. Ide o hodnotenie prevládajúcich korupčných rizík 
na širšej úrovni v celom slovenskom verejnom sektore s cieľom poskytnúť informácie a rozvíjať národný 
protikorupčný program. OPK je v rozvoji svojich aktivít v oblasti analýzy rizík pomerne pokročilý. Zo štúdie 
uskutočnenej v roku 2020 vyplynulo, že pre väčšinu protikorupčných orgánov (PKO) nie je dohľad nad 
analýzou korupčných rizík, jej realizácia a vykonávanie rozšírenou praxou na medzinárodnej úrovni, 
pričom len niečo viac ako polovica respondentov uviedla, že sú povinní vykonávať mapovanie alebo 
analýzu rizík (L'Agence française anticorruption, 2020[24]). Častejšie bývajú PKO zodpovedné za 
navrhovanie protikorupčných stratégií, kódexov správania a prijímanie sťažností.  

V rámci analýzy rizík, ktorá slúži na vypracovanie národného protikorupčného programu a na informovanie 
o vypracovaní sektorových programov, OPK uvádza, že pri posudzovaní rizík berie do úvahy tieto zdroje: 

 informácie získané prostredníctvom protikorupčnej linky 
 odpovede na elektronický prieskum/IT nástroj 
 analýza legislatívnych medzier alebo nedostatkov 
 podnety od občanov 
 odporúčania medzinárodných organizácií 
 konzultácie s MVO a aktérmi občianskej spoločnosti 
 správy z médií. 

Hoci sa zdá, že OPK pri identifikácii prevládajúcich korupčných rizík konzultuje s rôznymi zdrojmi, mohol 
by zvážiť aj iné zdroje, ktoré by sa ukázali ako prínosné pre hodnotenie systémových rizík v celom 
verejnom sektore. OPK napríklad uvádza, že nevyužíva informácie zo správ o externom audite; tieto 
správy sú však verejne dostupné, a preto by ich OPK mohol pri hodnotení rizík využiť. Zdá sa, že OPK 
nekonzultuje ani s registrami rizík rezortov, pričom uvádza, že tieto informácie získava z IT nástroja. V 
usmerneniach OPK o hodnotení korupčných rizík sa vyžaduje, aby útvary vytvorili a viedli register rizík. 
OPK ako taká by ich mohla využiť ako ďalší zdroj na získanie jasnejšieho prehľadu o tom, ktoré korupčné 
riziká sú najčastejšie. 

Okrem toho by OPK mohol zlepšiť spôsob dokumentovania procesu analýzy rizík a vypracovať stratégiu 
šírenia výsledkov. Zástupcovia OPK konštatujú, že v súčasnosti OPK nemá zdokumentovaný proces ani 
stratégiu šírenia výsledkov analýzy rizík, čo môže brániť účinnosti jej postupov riadenia rizík. OPK zdieľa 
poznatky s verejnými organizáciami na základe ad hoc, čo znamená, že uvedené organizácie nemusia 
mať prospech zo zistení, ktoré by mohli byť podkladom pre zlepšenie kontrolného prostredia. OPK 
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konštatuje, že vo všetkých organizáciách slovenského verejného sektora sa kladie väčší dôraz 
na presadzovanie práva než na preventívne opatrenia v oblasti podvodov a korupcie. Zdieľaním zistení 
svojej analýzy a navrhovaním zlepšení v prípade potreby môže OPK preukázať hodnotu svojej analýzy 
rizík a pridanú hodnotu pre organizácie. To môže posilniť aj postupy riadenia rizík na úrovni subjektov. 

Hoci OPK úzko spolupracuje s vládnymi agentúrami na príprave ich sektorových protikorupčných 
programov, poskytnutie jasných informácií o tom, ako vykonáva vlastnú analýzu korupčných rizík 
a informuje o opatreniach na národnej úrovni, môže zvýšiť povedomie o úsilí OPK v oblasti riadenia rizík 
a získať podporu v celom verejnom sektore. To môže pomôcť inštitucionalizovať riadenie korupčných rizík 
a usmerniť štátne orgány pri ich činnostiach v oblasti riadenia rizík. Okrem toho to môže slúžiť ako pevný 
základ pre OPK na rozšírenie jej činností v oblasti analýzy rizík nad rámec národného protikorupčného 
programu s cieľom vyvinúť rôzne prístupy a výstupy, napríklad identifikovať vznikajúce korupčné riziká. 
Napríklad v Austrálii Komisia pre kriminalitu a korupciu (Crime and Corruption Commission - CCC) 
vypracúva materiály pre štátne agentúry s cieľom zvýšiť informovanosť o súčasných a vznikajúcich 
korupčných rizikách (Rámček 3.1). OPK by sa mohol inšpirovať touto praxou s cieľom rozšíriť svoju 
analýzu rizík a prijať mnohostranný prístup k identifikácii trendov v oblasti korupčných rizík, s ktorými sa 
stretávajú vládne agentúry.  

Rámček 3.1. Identifikácia a informovanie o súčasných a vznikajúcich korupčných rizikách 

Komisia pre kriminalitu a korupciu (CCC) je nezávislý orgán vlády štátu Queensland, ktorý bol vytvorený 
na boj proti závažnej trestnej činnosti a na znižovanie jej výskytu, ako aj na neustále zlepšovanie 
integrity a znižovanie výskytu pochybení vo verejnom sektore štátu Queensland. V rámci svojej 
pôsobnosti poskytuje CCC usmernenia pre orgány verejného sektora o tom, ako identifikovať korupciu 
a predchádzať jej, ako aj vykonáva vlastné analýzy s cieľom identifikovať riziká, ktoré predstavujú 
najvážnejšiu hrozbu v celom verejnom sektore. CCC preto pravidelne vydáva krátke dokumenty 
o rôznych oblastiach zamerania v rámci série "Prevencia". V roku 2020 CCC uskutočnila hodnotenie s 
cieľom identifikovať trendy v oblasti korupcie, aby: 

 poskytla súčasné poznatky o korupcii a korupčných rizikách v Queenslande 
 poukázala na aktuálne trendy, udalosti a postupy, náchylné na korupciu 
 identifikovala faktory, ktoré umožňujú alebo uľahčujú korupciu a iné formy závažného 

protiprávneho konania 
 informovala o možnostiach prevencie, odhaľovania a riešenia korupčného správania vo 

verejnom sektore štátu Queensland. 

Na základe tohto hodnotenia CCC vypracovala zdroj určený vedúcim predstaviteľom agentúr verejného 
sektora a členom výborov pre audit a riziká v rámci týchto agentúr. Jeho cieľom je upozorniť vedúcich 
predstaviteľov na súčasné a vznikajúce korupčné riziká spojené s meniacim sa prostredím verejného 
sektora. Informácie sú prezentované jasne a prístupnou formou a uvádzajú, čo CCC urobila, čo zistila 
a aké sú oblasti vysokého a vznikajúceho rizika. Nižšie je uvedený stručný prehľad informácií 
uvedených v dokumente. 

 

 

 

 



64    

HODNOTENIE INTEGRITY SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZO STRANY OECD 
  

Obrázok 3.1. Stručný prehľad vizuálnych informácií 

 
Zdroj: (Komisia pre kriminalitu a korupciu (Queensland), 2020[25]) 

Posilnenie kapacity na prevenciu a odhaľovanie korupcie v štátnych orgánoch 

OPK by mohol ďalej vylepšiť usmernenia na hodnotenie korupčných rizík zahrnutím 
materiálov, ako sú matrice rizík a vzory na hodnotenie a stanovenie priorít rizík. OPK 
môže tiež vypracovať moduly odbornej prípravy na využívanie usmernení 

Usmernenie k hodnoteniu korupčných rizík je metodika, ktorú v roku 2019 vypracoval OPK pre všetky 
rezorty verejného sektora, ako riadiť korupčné riziká v súlade s protikorupčnou politikou Slovenskej 
republiky na roky 2019 - 2023. Rezorty sú povinné každoročne vykonávať hodnotenie korupčných rizík v 
súlade s týmito usmerneniami. Usmernenia obsahujú nasledovné informácie:  

 definície korupčného správania alebo činnosti 
 zodpovednosti vo vzťahu k hodnoteniu korupčných rizík 
 potenciálne príčiny a zdroje korupčných rizík vo verejnom sektore 
 identifikácia a zisťovanie rizík 
 posúdenie a vyhodnotenie identifikovaných rizík 
 ako často by sa mal tento proces vykonávať 
 požiadavka viesť register rizík 
 monitorovanie opatrení a oznamovanie výsledkov. 

Počas rozhovorov s vybranými štátnymi orgánmi ich zástupcovia uviedli, že doteraz vykonali jedno 
hodnotenie korupčných rizík v súlade s usmerneniami OPK a ďalšie vykonajú začiatkom roka 2021. 
Niektorí predstavitelia uvádzajú, že usmernenia k hodnoteniu korupčných rizík pravidelne konzultujú a že 
usmernenia považujú za cenný zdroj. Usmernenia totiž poskytujú pevný základ pre hodnotenie korupčných 
rizík v organizáciách verejného sektora v SR, opisujú podmienky, za ktorých sa môžu vyskytnúť rôzne 
korupčné riziká, a určujú zodpovednosť za identifikáciu a ošetrenie rizík.  

Oblasti vysokého a vznikajúceho rizika

Riziká korupcie sa časom zásadne nezmenili; ale niektoré sa zvýšili v dôsledku vyššej miery 

zaangažovanosti súkromného sektora, súčasných ekonomických udalostí, nesprávneho náboru 

a procesu previerok a zníženej miery dohľadu.

Zvýšená miera zaangažovanosti a partnerstiev so súkromným sektorom môže zvýšiť riziká korupcie, hlavne 

riziká spojené s konfliktom záujmov, podvodmi vo verejnom obstarávaní a zneužívaním verejných financií.

Privatizácia tradičných štátnych služieb a delegovanie priameho dohľadu štátu bez rigoróznej praxe riadenia 

zvýšila príležitosti pre motivovaných jednotlivcov a skupiny ovplyvňovať rozhodovacie procesy štátu.

Zvýšená interakcia so súkromným sektorom môže zvýšiť riziko zacielenia na zamestnancov verejného sektora 

alebo ich “prípravu”. Subjekty súkromného sektora môžu využívať konkrétne stratégie na “prípravu” alebo zacielenie 

na zamestnancov verejného sektora s cieľom získať cenné informácie alebo ovplyvňovať rozhodnutia o verejnom 

obstarávaní alebo nábore.
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Usmernenia však neposkytujú praktické materiály pre manažérov, ktoré by mohli použiť na vykonanie 
hodnotenia rizík. Usmernenia napríklad neobsahujú matrice rizík, ktoré by ukazovali, ako posúdiť a 
stanoviť priority rizík, ani vzory, ktoré by mohli manažéri použiť. Napríklad v Spojenom kráľovstve (UK) sa 
ministerstvo vnútra zaviazalo zverejniť šablónu na posúdenie úplatkárstva a korupcie v protikorupčnom 
pláne Spojeného kráľovstva. Táto šablóna je zverejnená online a je určená vládnym agentúram a 
ministerstvám na posúdenie ich reakcie na úplatkárstvo a korupciu (Rámček 3.2). 

Rámček 3.2. Ministerstvo vnútra Spojeného kráľovstva: Uľahčenie samohodnotenia pomocou 
šablóny na posúdenie rizika úplatkárstva a korupcie 

V rámci protikorupčného plánu Spojeného kráľovstva (UK), zverejneného v roku 2014, sa ministerstvo 
vnútra zaviazalo zverejniť vzor hodnotenia úplatkárstva a korupcie pre vládne úrady a agentúry, aby mohli 
posúdiť svoju reakciu na úplatkárstvo a korupciu. Šablóna samohodnotenia prevedie používateľa 
kľúčovými otázkami, ktoré budú chcieť všetky organizácie zvážiť, aby: lepšie pochopili a vyjadrili hrozbu 
úplatkárstva alebo korupcie; stanovili riziká, ktorým čelia, a posúdili schopnosť organizácií riadiť a 
zmierňovať toto riziko. V šablóne je uvedený rad možných odpovedí na každú otázku spolu s ďalšími 
usmerneniami, ktoré pomôžu používateľom identifikovať oblasti, ktoré je potrebné zlepšiť, a spôsoby, ako 
tieto zlepšenia vykonať s cieľom vyvinúť spoľahlivejší prístup k činnosti v oblasti boja proti úplatkárstvu a 
korupcii. Odporúča sa v nej tiež zhrnúť súčasnú činnosť v rámci organizácie pre každú otázku a stanoviť 
ďalšie kroky. Osoby zodpovedné za riešenie problematiky úplatkárstva a korupcie v rámci organizácie 
budú zodpovedné za koordináciu vyplnenia formulára, pričom sa odporúča, aby ho následne podpísalo 
vedenie na najvyššej úrovni. Nižšie je uvedený prehľad formulára s možnými odpoveďami. 

Obrázok 3.2. Snímka šablóny hodnotenia rizík  

 
Zdroj: (Ministerstvo vnútra Spojeného kráľovstva, 2016[26]) 

Zahŕňate hodnotenie rizika úplatkárstva a korupcie do svojho pravidelného procesu hodnotenia rizík?

Usmerňujúce poznámky: Riziko úplatkárstva a korupcie by sa malo zachytiť v rámci podrobného hodnotenia rizík v jednotlivých

oblastiach podnikania, ako je stanovené vo vládnych štandardoch boja proti podvodom.Skupina pre bezpečnosť komunikačnej

elektroniky (Communications Electronics Security Group - CEGS), ktorá je národným technickým orgánom pre zabezpečenie

informácií, uverejnila niekoľko užitočných usmernení týkajúcich sa riadenia informácií a rizika. Zásady stanovené v dokumente

Usmernenie ministerstva spravodlivosti k zákonu o úplatkárstve z r. 2010 tiež pomôžu. Hoci sa trestný čin nezabránenia deliktu

podľa paragrafu 7 zákona o podplácaní vzťahuje len na "obchodné organizácie", využívať usmernenie ministerstva spravodlivosti je 

pre ministerstvá stále cenné. Okrem toho, hoci ministerstvá nie sú "komerčnými organizáciami" na účely paragrafu 7 a majú imunitu

voči trestnému stíhaniu, prvky ich činností sa môžu považovať za komerčné, ak obchodujú ako obchodný subjekt. Jednotlivci v 

rámci ministerstiev sú tiež trestne zodpovední podľa zákona o podplácaní na všetkých úrovniach.

Prvok Áno Vo vývoji Nie Neviem

Hodnotenie rizík vykonáva primerane skúsená/kvalifikovaná osoba (osoby)

Riziká úplatkárstva a korupcie sú jasne zaznamenané v hodnotení rizík

Zohľadnenie rizika krajiny

Zohľadnenie rizika sektora

Zohľadnenie pôsobnosti organizácie a jej dodávateľského reťazca
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Matrice rizík, registre rizík alebo jednoduché tabuľky v programe Excel môžu byť užitočnými nástrojmi na 
dokumentovanie výsledkov posúdenia rizík, ako aj na posúdenie vzájomných väzieb medzi rizikami a 
kontrolami. Bez ohľadu na to, ako sú zdokumentované, je veľmi dôležité, aby výsledky posúdenia rizík 
odrážali prijateľnú úroveň rizika na základe vopred stanovených kritérií. Tepelné mapy alebo iné nástroje, 
ktoré vyjadrujú bodové hodnotenie pravdepodobnosti a vplyvu rizík bez toho, aby zároveň zobrazovali 
úroveň riadenia rizík považovanú za prijateľnú, majú len malú hodnotu pre rozhodovanie alebo 
prispôsobovanie opatrení na zmiernenie rizík (OECD, 2020[27]). OPK môže čerpať z medzinárodne 
uznávaných zdrojov a štandardov pri aktualizácii svojich metodických materiálov pre hodnotenie 
prevádzkových rizík na úrovni subjektov. OPK by sa mohla inšpirovať napríklad existujúcimi nástrojmi, ako 
sú nástroje vyvinuté Asociáciou certifikovaných vyšetrovateľov podvodov (ACFE). ACFE vyvinula nástroj 
na riadenie rizika podvodu, ktorý je súborom vo formáte Excel obsahujúcim okrem iných faktorov aj 
bodovacie stupnice hodnotenia rizika, maticu hodnotenia rizika a tepelnú mapu (Asociácia certifikovaných 
vyšetrovateľov podvodov, 2020[28]). Hoci je OPK zameraný na riziká podvodov, môže svoje usmernenia a 
nástroje modifikovať a prispôsobiť ich postupom riadenia korupčných rizík v slovenskom verejnom sektore. 

Ak OPK aktualizuje svoje usmernenia tak, aby obsahovali praktické nástroje, môže zvážiť vypracovanie 
cielených vzdelávacích aktivít pre vládne agentúry. Hoci zástupcovia vládnych agentúr uviedli, že celkovo 
považujú vzdelávacie aktivity OPK za dostatočné, zdá sa, že v rámci vládnych agentúr existuje ad hoc 
prístup k školeniam na tému korupcie a integrity. Napríklad jedno ministerstvo uviedlo, že existuje povinný 
modul odbornej prípravy, ktorý musia zamestnanci absolvovať každé dva roky, zatiaľ čo v inej vládnej 
agentúre sa to robí každých päť rokov. Okrem toho OPK v súčasnosti neponúka žiadne školenia, ktoré by 
boli zamerané konkrétne na používanie usmernení na hodnotenie korupčných rizík. Hoci nie je v 
kompetencii OPK určovať frekvenciu vzdelávacích modulov v rámci vládnych agentúr, môže si predstaviť 
rozvoj vzdelávacích aktivít zameraných na praktické nástroje obsiahnuté v jej usmerneniach. To by 
prispelo k praktickému uplatňovaniu usmerňovacích materiálov OPK systematickým spôsobom. 
Frekvencia takýchto školení môže závisieť od dostupných zdrojov a iných vonkajších faktorov, ako sú 
napríklad prebiehajúce obmedzenia COVID-19.  

Na podporu harmonizovaného prístupu k vypracovaniu sektorových protikorupčných 
programov v rámci vládnych agentúr a na uľahčenie horizontálnej výmeny poznatkov 
môže OPK zvážiť vytvorenie pracovných skupín pre riadenie korupčných rizík 

Základným prvkom účinného riadenia rizík je komunikácia, čo znamená včasné zapojenie 
zainteresovaných strán s cieľom zohľadniť ich poznatky, názory a vnímanie. Táto zásada riadenia rizík 
predpokladá systematický prístup ku komunikácii a konzultáciám, zdieľanie informácií s cieľovými 
skupinami a získavanie spätnej väzby od príslušných strán s cieľom formovať procesy riadenia rizík 
(OECD, 2019[29]). V Slovenskej republike zástupcovia orgánov štátnej správy uvádzajú, že hoci vnímajú 
koordináciu a usmerňovanie OPK pozitívne, môže existovať priestor na zlepšenie, pokiaľ ide o spôsob, 
akým si môžu vymieňať praktické výsledky s kolegami z celého verejného sektora v otázkach riadenia 
rizík. Vzhľadom na to, že riadenie korupčných rizík je v Slovenskej republike pomerne novou oblasťou, 
OPK by mohol pomôcť vytvoriť pracovné skupiny, ktoré by združovali pracovníkov štátnych orgánov 
zodpovedných za vykonávanie hodnotenia rizík. Počas stretnutí zúčastnené vládne agentúry podporili 
myšlienku takejto iniciatívy, ktorá by podľa ich názoru mohla zlepšiť vzájomné vzťahy a výmenu skúseností 
v oblasti riadenia a hodnotenia rizík.  

Pravidelná výmena informácií o postupoch riadenia rizík korupcie môže pomôcť zlepšiť individuálne 
hodnotenia rizík a zlepšiť koherenciu medzi agentúrami, pričom sa berie do úvahy potreba prispôsobenia 
rôznym kontextom. Okrem toho môže zriadenie pracovných skupín pre riadenie rizík uľahčiť horizontálnu 
výmenu poznatkov medzi subjektmi, ktoré by inak nemali príležitosť vymieňať si svoje skúsenosti. To môže 
byť obzvlášť prospešné pre agentúry, ktoré sú vo svojich postupoch riadenia rizík menej pokročilé. 
Napríklad analýza existujúcich postupov riadenia korupčných rizík v slovenskom verejnom sektore 
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ukazuje, že medzi jednotlivými vládnymi agentúrami existujú rozdiely, pričom niektoré agentúry sú v tomto 
smere relatívne pokročilejšie.  

Prostredníctvom pracovnej skupiny sa tieto vládne agentúry môžu podeliť o svoje poznatky a poskytnúť 
ostatným usmernenia o tom, ako účinne zaviesť riadenie korupčných rizík a vykonávať hodnotenia. Okrem 
toho zo zriadenia pracovných skupín pre riadenie korupčných rizík môžu mať prospech aj tie vládne 
agentúry, ktoré nie sú zahrnuté do národného protikorupčného programu, ako napríklad Protimonopolný 
úrad SR a Najvyšší kontrolný úrad SR. Hoci tieto subjekty nie sú priamo zahrnuté do národného 
protikorupčného programu, rozhovory so zástupcami ÚVO ukázali, že úrad sa zaviazal zaviesť riadenie 
korupčných rizík v súlade s usmerneniami OPK. Pracovné skupiny pre riadenie korupčných rizík ako také 
môžu spájať štátne orgány, ktoré nemusia mať iné možnosti výmeny informácií o týchto otázkach, a 
podporovať prístup zdola nahor k zavádzaniu postupov riadenia rizík.  

Takéto spojenie vládnych agentúr môže tiež pomôcť podporiť harmonizovaný prístup k rozvoju 
sektorových protikorupčných programov. V súlade s uznesením vlády SR č. 585/2018 k Národnej 
protikorupčnej politike Slovenskej republiky na roky 2019 - 2023 sa všetky orgány štátnej správy zaviazali 
prijať sektorový protikorupčný program na základe analýzy korupčných rizík. Pokiaľ ide o uplatňovanie 
manažmentu korupčných rizík, v súčasnosti takúto prax uplatňuje 14 orgánov štátnej správy vrátane Úradu 
vlády SR. Hlavným výstupom postupov riadenia korupčných rizík a hodnotení vládnych agentúr 
sú sektorové protikorupčné programy a vypracovanie národného protikorupčného programu pod vedením 
OPK. 

V rámci každej vládnej agentúry sú sektorové protikorupčné programy vypracované v súlade s národnou 
protikorupčnou politikou, požiadavkami normy ISO 37001 týkajúcimi sa systémov proti podplácaniu a 
hodnoteniami korupčných rizík príslušných agentúr. Sektorové programy sú zamerané na zamestnancov 
v rámci agentúry, ako aj na zamestnancov partnerských organizácií. Za protikorupčný program a 
opatrenia, ktoré obsahuje, zodpovedá minister alebo vedúci agentúry. Vo všeobecnosti každý sektorový 
protikorupčný program pozostáva z týchto opatrení: 

 Definície príslušných pojmov súvisiacich s rizikami alebo porušeniami integrity, ako sú korupcia, 
konflikt záujmov, integrita, korupčné riziko 

 Ciele protikorupčného programu a jeho prínos k prevencii korupcie v rámci agentúry 
 Úlohy a opatrenia určené na zníženie priestoru pre vznik korupčných rizík vrátane ukazovateľov 

na meranie výsledkov a časového rámca na implementáciu úloh a opatrení 
 Monitorovacie a hodnotiace činnosti uvedených úloh a opatrení, na ktorých sa podieľajú 

organizačné útvary a partnerské organizácie a na ktoré dohliada protikorupčný koordinátor, ktorý 
je povinný vypracovať súhrnný dokument s podrobným opisom týchto činností.  

Existujúce sektorové protikorupčné programy poskytujú pevný základ pre riadenie korupčných rizík a 
opatrenia na ich zmiernenie. Zdá sa však, že obsah a navrhované opatrenia v programoch sa líšia, pričom 
niektoré poskytujú vyššiu mieru podrobnosti o identifikovaných rizikách a slabých miestach vnútornej 
kontroly. Iné však nemajú komplexný charakter a zdá sa, že opakujú časti protikorupčnej politiky. V 
súčasnosti OPK pravidelne poskytuje konzultácie štátnym subjektom, ktoré žiadajú vysvetlenie alebo 
objasnenie týkajúce sa usmernení alebo sektorových programov. OPK tiež zverejňuje príslušné materiály 
k týmto témam na svojom webovom sídle. OPK nemá zákonnú právomoc nútiť subjekty k účasti v 
pracovných skupinách. Napriek tomu môže OPK podporovať súdržnosť tohto procesu tým, že pri tvorbe 
sektorových protikorupčných programov vyzve subjekty, ktoré o to prejavia záujem, aby sa pripojili 
k pracovným skupinám, zohľadňujúc špecifický kontext a prostredie jednotlivých orgánov štátnej správy.  
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Osveta a zdokonaľovanie posolstiev pre kultúru informovanosti o rizikách 

OPK môže vypracovať komunikačnú stratégiu na zvýšenie informovanosti občanov a 
upozorniť na opatrenia, ktoré OPK prijíma na boj proti korupcii 

Pre PKO je nevyhnutné propagovať činnosti, ktoré vykonávajú s cieľom zvýšiť povedomie verejnosti o 
korupcii a o úsilí vlád a agentúr zmierniť riziká korupcie. OPK nezverejňuje výsledky svojej analýzy rizík 
ani konsolidáciu výsledkov elektronického prieskumu, čo môže brániť úsiliu o zvyšovanie informovanosti. 
OPK konštatuje, že tieto výsledky a zistenia sa nezverejňujú, pretože prieskum a postupy riadenia 
korupčných rizík sú relatívne nové. OPK však tiež konštatuje, že v Slovenskej republike je nedostatočné 
povedomie o rizikách korupcie a podvodov a že verejnosť nemá tendenciu považovať korupciu za 
naliehavý problém. Napriek tomu OPK konštatuje, že podvodné a korupčné schémy sa naďalej vyvíjajú a 
že pozoruje nárast počtu nasledujúcich schém: 

 provízie a manipulácia s ponukami 
 vyhýbanie sa riadnym postupom verejného obstarávania, napríklad nadhodnotenie projektových 

nákladov na tovar alebo služby 
 tajné dohody medzi sieťou jednotlivcov vrátane osôb na vedúcich pozíciách (t. j. príslušníkov 

policajného zboru, prokurátorov, sudcov) 
 rôzne formy vyhľadávania renty.  

Okrem toho OPK hodnotí vnímanie protikorupčného úsilia verejnosťou ako skôr negatívne, z čoho vyplýva, 
že toto úsilie môže mať nedostatočnú podporu verejnosti. Na posilnenie posolstva, že vo verejnom sektore 
skutočne existujú vážne výzvy vo vzťahu ku korupcii, a na zdôraznenie toho, čo OPK robí na riešenie 
týchto výziev, by OPK mohol vypracovať komunikačnú stratégiu na zvýšenie povedomia a informovanie 
verejnosti a ostatných zainteresovaných strán o svojej úlohe. OPK konštatuje, že v Slovenskej republike 
sa tradične uplatňuje formalistický prístup k protikorupčným opatreniam, ktorý sa vyznačuje prílišným 
spoliehaním sa na sankcie a opravné prostriedky. Vypracovaním komplexnej komunikačnej stratégie môže 
OPK preukázať svoj záväzok odkloniť sa od tohto prístupu smerom k účinnejším preventívnym 
opatreniam. Dôkazom toho je úloha OPK pri vedení a implementácii riadenia korupčných rizík v 
slovenskom verejnom sektore, konkrétne pri usmerňovaní štátnych orgánov pri vykonávaní hodnotenia 
rizík. V Rámček 3.3 je uvedený príklad toho, ako Francúzska protikorupčná agentúra (AFA) vypracovala 
komunikačnú stratégiu okolo svojich aktivít.  

Rámček 3.3. Úsilie Francúzskej protikorupčnej agentúry v oblasti komunikácie a osvety 

Francúzska protikorupčná agentúra (AFA) už v roku 2017 spustila komplexnú komunikačnú stratégiu, 
ktorá kombinuje vzťahy s tlačou, digitálnu komunikáciu a externé prezentácie s cieľom poskytovať 
informácie o svojich povinnostiach a najnovších informáciách. Táto stratégia umožnila agentúre AFA 
zaujať svoje miesto vo francúzskom inštitucionálnom prostredí prostredníctvom stretnutí s rôznymi 
zainteresovanými stranami, ktorých sa jej činnosť dotýka, ako sú profesijné organizácie a spoločnosti, 
prokuratúry, novinári, združenia volených úradníkov, ústredné orgány štátnej správy, poslanci a 
subjekty občianskej spoločnosti. Na svojom webovom sídle vytvorenom v roku 2017 AFA denne 
zverejňuje novinky a poskytuje prístup k dokumentom, ako sú informačné listy a dotazník na 
sebahodnotenie. Prostredníctvom tejto webovej prezentácie AFA oznámila verejnú konzultáciu o 
návrhu svojich odporúčaní, ktorú začala v októbri 2017. Následne zverejnila konečnú verziu svojich 
odporúčaní v anglickom a francúzskom jazyku. 

Okrem toho sa AFA aktívne zúčastňovala konferencií a seminárov, kde sa často zapájala do rozhovorov 
so študentmi vysokých škôl, čím AFA získala možnosť zvyšovať informovanosť študentov, akademikov 
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a odborníkov. AFA je tiež pozývaná spoločnosťami a právnickými firmami, aby prezentovala svoje 
činnosti, čo poskytuje ďalšie príležitosti na zvýšenie povedomia o korupcii vo Francúzsku a o úsilí, ktoré 
AFA a iné agentúry vyvíjajú na boj proti korupcii.  

Zdroj: (L’Agence française anticorruption, 2017[30]) 

V záujme zapojenia širšieho publika a posilnenia komunikácie s verejnosťou o korupcii a preventívnych 
aktivitách by OPK mohol zvážiť prezentáciu informácií a materiálov v čitateľsky prívetivejších a 
inovatívnejších formátoch. Napríklad v Rámček 3.4 sú uvedené príklady iných inštitúcií, ktoré vytvorili 
produkty, ktoré prezentujú zistenia stručnejším a vizuálne príťažlivejším spôsobom.  

Rámček 3.4. Alternatívne spôsoby prezentácie technických správ a informácií: Príklad 

ilustrovaných príručiek o podvodoch a korupcii 

Príručky Europolu na osvetu verejnosti a prevenciu 

Europol na svojom webovom sídle uverejnil príručky na predchádzanie trestnej činnosti, ktoré obsahujú 
informácie, ktoré môžu občanom pomôcť identifikovať určité schémy. Pri každej schéme Europol 
uvádza informácie o charakteristike schémy a o jej možnom vplyve v prípade úspechu. Schémy sú 
ilustrované grafickými prvkami a malým množstvom textu. Na nasledujúcom obrázku je znázornená 
schéma pre podvody v oblasti telekomunikácií, ktorá je uvedená na webovom sídle.  

Obrázok 3.3. Príručky Europolu na osvetu verejnosti a prevenciu  

 

Sprievodca OECD zameraný na riziká podvodov a korupcie 

Cieľom tejto príručky OECD na rok 2019 je upozorniť na špecifické riziká a schémy podvodov a 
korupcie, ktoré sa vyskytujú v projektovom cykle programov financovaných z európskych štrukturálnych 
a investičných fondov (EŠIF). S cieľom rozšíriť znalosti a osvetu nielen o schémach podvodov, ktoré 
majú vplyv na fondy EŠIF, ale aj o preventívnych opatreniach, ktoré môžu orgány prijať, sa ilustrované 
schémy zameriavajú na riziká počas celého projektového cyklu s cieľom poukázať na komplexnú 
povahu podvodov a korupčných schém. Poukazuje na to, kto sú obvyklí páchatelia a aké taktiky 
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používajú. Okrem toho príručka obsahuje navrhované kontrolné opatrenia na predchádzanie a 
odhaľovanie rizík, ktoré sú ilustrované v schémach a uvedené v každej časti. 

Zdroje: (Europol, 2020[31]) (OECD, 2019[32])  

OPK môže vypracovať stratégiu pre štátnych úradníkov, aby informoval o tom, ako 
vykonávať hodnotenie rizík, vrátane toho, ako zapojiť funkcie vnútorného auditu 

V usmerneniach OPK pre hodnotenie korupčných rizík sa uvádza, že pri vykonávaní hodnotenia 
korupčných rizík by sa štátne orgány mali poradiť s rôznymi zdrojmi, aby identifikovali interné a externé 
korupčné riziká. Medzi zdroje informácií, ktoré môžu podľa OPK vládne agentúry použiť, patria tieto: 

 odpovede na dotazník alebo prieskum 
 prieskumy verejnej mienky pomocou formulárov Google, ako príklad 
 informácie z mediálnych zdrojov vrátane sociálnych médií 
 historické údaje o korupčných rizikách alebo trendoch 
 návrhy alebo zistenia mimovládnych organizácií a aktérov občianskej spoločnosti 
 zistenia z auditov a inšpekcií 
 nahlasovanie korupcie prostredníctvom horúcich liniek 
 výsledky monitorovania a hodnotenia preventívnych kontrol 
 informácie z nástroja ARACHNE IT. 

Zoznam potenciálnych zdrojov zahrnutých v usmerneniach je obsiahly. Viacerí zástupcovia rôznych 
vládnych agentúr však poznamenávajú, že počas hodnotenia korupčných rizík vykonaného v roku 2020 
nezohľadnili mnohé zdroje ako vstupy pre hodnotenie. Zatiaľ čo niektorí zástupcovia uviedli, že použili 
rôzne zdroje, napríklad údaje predložené príslušnými útvarmi, správy médií a správy z interného auditu. 
Hoci táto štátna agentúra uviedla, že prieskum je len jedným zo vstupov, ktorý sa používa na overenie a 
potvrdenie výsledkov ich analýzy rizík, vo všeobecnosti sa zdá, že pri hodnotení rizík sa štátne agentúry 
príliš spoliehajú na prieskum. Hoci ide o kľúčový vstupný údaj, hodnotenie korupčného rizika možno 
posilniť zohľadnením viacerých ďalších faktorov a zdrojov. Bude veľmi dôležité túto oblasť riešiť, keďže 
uznesenie vlády č. 585 vyžaduje, aby ústredné orgány štátnej správy zaviedli riadenie korupčných rizík s 
cieľom poskytnúť informácie pre sektorové protikorupčné programy. Tieto programy určujú vykonávanie 
kontrolných činností, a preto by mali byť založené na silných a spoľahlivých procesoch hodnotenia rizík, 
pričom by mali zohľadňovať množstvo zdrojov dát. Do budúcnosti sa OPK môže snažiť túto otázku 
formulovať spôsobom, ktorý ministerstvám oznámi, že prieskum je jedným z kľúčových vstupov pre 
hodnotenie rizík, ale nemal by byť jediným zdrojom dát. Je to v súlade s usmerneniami OPK a rozsiahlym 
zoznamom zdrojov, z ktorých sa má čerpať pri vykonávaní hodnotenia korupčných rizík. 

Jedným z potenciálnych zdrojov uvedených v usmerneniach pre hodnotenie korupčných rizík sú správy z 
interného auditu. Okrem toho OPK zdôrazňuje význam konzultácie správ z interného auditu alebo inšpekcií 
pri vykonávaní hodnotenia korupčných rizík, pričom ich uvádza v zozname potenciálnych zdrojov, z ktorých 
možno čerpať. Zástupcovia niektorých štátnych orgánov však uviedli, že v rámci prvého hodnotenia 
korupčných rizík nekonzultovali správy z interného auditu ani nespolupracovali s jeho tímami. Jedno 
ministerstvo uviedlo, že pri hodnotení korupčných rizík konzultovalo so svojim odborom interného auditu, 
ale na základe spätnej väzby od iných ministerstiev a agentúr to zatiaľ nie je štandardizovaný postup. 
Objektívne, na hodnotách založené poznatky a dôkazy interných audítorov môžu organizáciám verejného 
sektora pomôcť lepšie riadiť a posudzovať riziká integrity. V praxi to zahŕňa identifikáciu rizikových faktorov 
integrity v priebehu výkonu interného auditu a posúdenie, či sú tieto riziká riadené efektívne, a to aj v 
prípade, že organizácia verejného sektora nemá zavedené formálne programy riadenia rizík integrity. 
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Interní audítori môžu napríklad označiť červenou vlajkou oblasti s vysokým rizikom porušenia integrity, ako 
sú vzťahy s tretími stranami, dodávateľské činnosti alebo verejné obstarávanie. Audítorské odporúčania 
na zlepšenie kontrolného prostredia v týchto vysokorizikových prevádzkových oblastiach môžu zlepšiť 
úsilie organizácie predchádzať podvodom a korupcii a odhaľovať ich.  

Hoci by interní audítori mali mať dostatočné znalosti na vyhodnotenie rizikových faktorov integrity a 
riadenia rizík v organizácii, nevyžaduje sa od nich, aby mali znalosti alebo odborné znalosti na prevzatie 
vyšetrovacej úlohy. Úloha interného auditu, pokiaľ ide o vyšetrovanie podozrení z porušenia integrity, 
závisí od viacerých faktorov, ako je štruktúra organizácie a dostupnosť zdrojov. S cieľom zabezpečiť, aby 
všetky štátne agentúry, ktoré vykonávajú hodnotenie korupčných rizík, mohli využívať poznatky tímov 
interného auditu, môže OPK zlepšiť spôsob, akým informuje o svojich usmerneniach, a usmerniť agentúry, 
ako účinne zapojiť vnútorných audítorov a zároveň zabezpečiť nezávislé a objektívne uistenie sa o nich. 
OPK by tiež mohol predpokladať zapojenie tímov vnútorného auditu do pracovných skupín pre riadenie 
korupčných rizík, ak budú zriadené.  

 

Návrhy opatrení 

Podpora strategického prístupu k analýze korupčných rizík  

 OPK by mohol vyvinúť systematickejší prístup k analýze rizík vrátane diverzifikácie svojich 
zdrojov na identifikáciu korupčných rizík a zlepšiť spôsob dokumentovania a šírenia výsledkov. 
o Diverzifikovať vstupy do procesu hodnotenia rizík vrátane využívania správ externých 

audítorov a registrov rizík agentúr. 
o Poskytnúť jasné informácie o tom, ako OPK vykonáva analýzu korupčných rizík a informuje 

o opatreniach na celoštátnej úrovni s cieľom zvýšiť povedomie o úsilí OPK v oblasti riadenia 
rizík a vytvoriť podporu v celom verejnom sektore. 

o Vypracovať prístupy na identifikáciu vznikajúcich korupčných rizík a ich oznamovanie 
štátnym agentúram. 

Posilňovanie kapacity na prevenciu a odhaľovanie korupcie v štátnych agentúrach 

 OPK by mohol ďalej zlepšiť usmernenia na posudzovanie rizík korupcie zahrnutím materiálov, 
ako sú matrice rizík a vzory na posudzovanie a stanovenie priorít rizík. OPK môže tiež 
vypracovať moduly odbornej prípravy na používanie usmernení.  

 Na podporu harmonizovaného prístupu k vypracovaniu sektorových protikorupčných programov 
v rámci štátnych agentúr a na uľahčenie horizontálnej výmeny poznatkov môže OPK zvážiť 
vytvorenie pracovných skupín pre riadenie korupčných rizík.  

Osveta a zdokonaľovanie posolstiev pre kultúru informovanosti o rizikách 

 OPK môže vypracovať komunikačnú stratégiu s cieľom zvýšiť informovanosť občanov a 
upozorniť na opatrenia, ktoré OPK prijíma na boj proti korupcii.  
o Zvážiť čitateľsky prívetivejšie formáty a prístupnejšie produkty s cieľom zapojiť širšie 

publikum.  
 OPK môže vypracovať stratégiu pre štátnych úradníkov s cieľom informovať o tom, ako 

vykonávať hodnotenie rizík vrátane toho, ako zaangažovať funkcie interného auditu.  
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Táto kapitola sa zaoberá úsilím Slovenskej republiky o pestovanie 
celospoločenskej kultúry integrity. Hodnotí súčasné problémy integrity, 
ktorým čelí slovenská spoločnosť, pričom vychádza z prieskumov vnímania, 
ktoré opisujú vplyv korupcie na spoločnosť. V tejto kapitole sa objasňuje, ako 
sú normy integrity základným nástrojom pre organizácie občianskej 
spoločnosti, a zdôrazňuje sa potreba poskytnúť súkromnému sektoru jasné 
usmernenia o jeho úlohách a zodpovednosti za verejnú integritu. Okrem toho 
sa v tejto kapitole skúmajú existujúce možnosti začlenenia verejnej integrity 
do učebných osnov na základnej, strednej a vysokej úrovni školstva.  

  

4 Posilnenie celospoločenského 

prístupu k verejnej integrite v 

Slovenskej republike  
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Úvod 

Verejná integrita nie je len záležitosťou verejného sektora: jednotlivci, občianska spoločnosť a podniky 
formujú interakcie v spoločnosti a ich konanie môže poškodiť alebo podporiť integritu vo svojich 
komunitách. Celospoločenský prístup presadzuje, že keďže títo aktéri komunikujú s verejnými činiteľmi a 
zohrávajú rozhodujúcu úlohu pri určovaní verejnej agendy a ovplyvňovaní verejných rozhodnutí, majú tiež 
zodpovednosť za podporu verejnej integrity (OECD, 2020[2]). Ako sa uvádza v Odporúčaní OECD o 
verejnej integrite z roku 2017: prívrženci by mali "podporovať celospoločenskú kultúru verejnej integrity, 
spolupracovať so súkromným sektorom, občianskou spoločnosťou a jednotlivcami, najmä 
prostredníctvom: 

 Uznania úlohy súkromného sektora, občianskej spoločnosti a jednotlivcov v systéme verejnej 
integrity pri rešpektovaní hodnôt verejnej integrity v ich interakcii s verejným sektorom, najmä 
prostredníctvom podpory súkromného sektora, občianskej spoločnosti a jednotlivcov, aby tieto 
hodnoty dodržiavali ako spoločnú zodpovednosť. 

 Zapojenia príslušných zainteresovaných strán do vývoja, pravidelnej aktualizácie a vykonávania 
systému verejnej integrity. 

 Zvyšovania povedomia spoločnosti o výhodách verejnej bezúhonnosti a znižovanie tolerancie voči 
porušovaniu noriem verejnej integrity a prípadné uskutočňovanie kampaní na podporu 
občianskeho vzdelávania v oblasti verejnej integrity medzi jednotlivcami a najmä v školách. 

 Zapojenia súkromného sektora a občianskej spoločnosti do diskusie o vedľajších prínosoch pre 
verejnú integritu, vyplývajúcich z dodržiavania integrity v podnikaní a v neziskových činnostiach, 
zdieľaním a využívaním skúseností získaných z osvedčených postupov”  (OECD, 2017[33]). 

Celospoločenský prístup k verejnej integrite vyžaduje, aby spoločnosti, organizácie občianskej spoločnosti 
a jednotlivci zabezpečili, že ich spolupráca s verejným sektorom bude rešpektovať spoločné etické normy, 
zásady a hodnoty spoločnosti  (OECD, 2020[2]). To, ako sa to zhmotní, závisí od úlohy, ktorú má každý 
aktér v spoločnosti. V prípade spoločností to môže zahŕňať dodržiavanie environmentálnych štandardov a 
noriem v oblasti ľudských práv pri vykonávaní ich podnikateľských činností, platenie spravodlivého podielu 
na daniach, zdržanie sa ponúkania úplatkov a zabezpečenie súladu lobistických aktivít s dlhodobými cieľmi 
udržateľnosti stanovenými spoločnosťou. V prípade organizácií občianskej spoločnosti to môže zahŕňať 
zabezpečenie, aby sa dodržiavali normy verejnej integrity, keď pôsobia ako poskytovatelia služieb alebo 
obhajujú politické otázky. Pre jednotlivcov to môže znamenať dodržiavanie pravidiel, ktorými sa riadi 
interakcia s verejnými činiteľmi a prístup k verejným prostriedkom, vrátane rešpektovania verejného 
majetku, nezapájania sa do podvodných systémov sociálnych dávok alebo vyhýbania sa plateniu daní a 
nahlasovania korupcie a podvodov, keď sa s nimi stretnú.  (OECD, 2020[2]).  

Korupcia je hlavnou obavou slovenských občanov, ktorí si uvedomujú problémy korupcie vo vláde a 
spoločnosti. Podľa najnovšieho prieskumu Eurobarometer 2020 87 % jednotlivcov považuje korupciu 
v Slovenskej republike za rozšírenú, pričom priemer EÚ je 37 %  (Európska komisia, 2019[34]). Okrem toho 
sa 52 % Slovákov domnieva, že korupcia sa za posledné tri roky zvýšila (pokles o 4 % oproti roku 2017), 
a 41 % Slovákov sa domnieva, že sa ich korupcia osobne dotýka v každodennom živote (-1 % oproti roku 
2017)  (Európska komisia, 2019[34]). Vnímanie korupcie je teda všadeprítomné a rozširuje sa do nedôvery 
v politikov a širší systém vlády.  

Korupcia je tiež predmetom obáv spoločností podnikajúcich v Slovenskej republike. Napríklad 88 % 
spoločností považuje korupciu za rozšírenú (priemer EÚ 63 %) a 53 % spoločností považuje korupciu za 
problém pri podnikaní, pričom priemer EÚ je 37 %  (Európska komisia, 2020[35]). Podľa Správy o globálnej 
konkurencieschopnosti 2020 je Slovenská republika na 42. mieste spomedzi 140 krajín (Schwab, Zahidi 
and World Economic Forum, 2020[36]).  
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Tieto čísla dokazujú, že vláda sama nedokáže korupciu odstrániť, ale že je potrebná širšia spolupráca 
medzi jednotlivými sektormi, do ktorej sa zapoja organizácie občianskej spoločnosti, súkromný sektor a 
občania. Národná protikorupčná politika Slovenskej republiky na roky 2019 - 2023 si túto výzvu uvedomuje 
a výslovne uvádza: "Berie sa do úvahy, že účinnosť a efektívnosť realizácie akejkoľvek protikorupčnej 
politiky sa zvyšuje, ak zahŕňa všetky sektory verejnej moci, občianskej spoločnosti a podnikateľského 
sektora. Úspešná implementácia protikorupčnej politiky si vyžaduje aktívnu účasť a spoluprácu všetkých 
zainteresovaných strán a musí byť podporená ich aktívnym a dôveryhodným záväzkom konať proti 
korupčným praktikám tak, aby sa obmedzil priestor a možnosti pre korupciu." (AKT, s. 4) 

V súlade s týmito cieľmi sa táto kapitola zameriava na podporu integrity v organizáciách občianskej 
spoločnosti a podnikoch, ako aj na to, ako môže vzdelávací systém prispieť ku zmene kultúry smerom k 
hodnotám verejnej integrity. 

Zabezpečenie štandardov verejnej integrity v organizáciách občianskej 
spoločnosti  

Vplyv a dôveryhodnosť organizácií občianskej spoločnosti sú spojené s ich vlastným dodržiavaním noriem 
verejnej integrity. Nedostatočná transparentnosť ich poslania a zdroj financovania môže viesť k vnímaniu, 
že organizácie občianskej spoločnosti sú prostriedkom na presadzovanie súkromných záujmov, ktoré sú 
spojené s určitými odvetviami, spoločnosťami alebo politickými aktérmi. Okrem toho podvody, plytvanie a 
zlé postupy riadenia v organizácii občianskej spoločnosti môžu mať nepriaznivý vplyv nielen na danú 
organizáciu občianskej spoločnosti, ale aj na povesť celého sektora občianskej spoločnosti.  

Zavedenie primeraných pravidiel a kontrol v súlade s charakteristikami organizácií 
občianskej spoločnosti  

Vlády môžu využívať legislatívne rámce na podporu integrity v organizáciách občianskej spoločnosti 
rôznymi spôsobmi, napríklad tým, že sa na ne vzťahujú protikorupčné zákony, v ktorých sú považované 
za právnické osoby, a tým, že od nich vyžadujú, aby mali riadnu štruktúru riadenia. Táto štruktúra môže 
zahŕňať jasné línie zodpovednosti, štandardy integrity, opatrenia vnútornej kontroly a riadenia rizík, ako aj 
transparentnosť, pokiaľ ide o ich činnosti a využívanie finančných prostriedkov  (OECD, 2020[2]). 

Organizácie občianskej spoločnosti by mohli zaviesť aspoň základné riadiace štruktúry, ako je volená 
správna rada, potvrdiť požiadavky na zodpovednosť a transparentnosť prostredníctvom finančných 
auditov a vydávania výročných správ, stanoviť jasné pravidlá na zabránenie konfliktu záujmov a dodržiavať 
svoje právne stanovy a iné usmernenia týkajúce sa povinností  (Globálny štandard pre zodpovednosť 
organizácií občianskej spoločnosti, n.d.[37]).  

V Slovenskej republike v súčasnosti neexistujú žiadne požiadavky na transparentnosť v súvislosti s 
financovaním zdrojov a činností. Niektoré organizácie občianskej spoločnosti zverejňujú svoje výročné 
správy a zdroje financií, zatiaľ čo iné nie. Zabezpečenie štrukturálnej transparentnosti v organizáciách 
občianskej spoločnosti by malo byť prioritou, pretože jej nezabezpečenie negatívne ovplyvňuje 
dôveryhodnosť organizácií občianskej spoločnosti ako obhajcov boja proti korupcii a obmedzuje ich 
schopnosť zastupovať záujmy občanov. 

Jedným zo spôsobov, ako zvýšiť transparentnosť, je vyžadovať od organizácií občianskej spoločnosti, aby 
zverejňovali a poskytovali informácie týkajúce sa integrity a dobrej správy vrátane zdrojov financovania, 
výročných správ, ročných činností a zamestnancov. V posledných rokoch Vláda SR podnikla kroky na 
zavedenie štandardov auditu a finančného výkazníctva pre organizácie občianskej spoločnosti. Napríklad 
zaviedla obmedzenia týkajúce sa politických darov pre organizácie občianskej spoločnosti  (Volebná 
vedomostná sieť, 2021[38]).  
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Okrem toho by Vláda SR mohla zaviesť súbor primeraných pravidiel a kontrol, ktoré by zohľadňovali 
veľkosť organizácií občianskej spoločnosti. V súčasnosti sa na organizácie občianskej spoločnosti 
vzťahujú rovnaké požiadavky na výkazníctvo bez ohľadu na ich veľkosť. Tento prístup nezohľadňuje 
proporcionalitu a môže obmedziť kapacitu menších organizácií občianskej spoločnosti ako 
protikorupčných subjektov z dôvodu ich nedostatku odborných znalostí, ľudských a finančných zdrojov.  

Okrem toho potreba zaviesť primerané pravidlá a kontroly predstavuje pre Slovenskú republiku dobrú 
príležitosť začať dialóg s organizáciami občianskej spoločnosti a konzultovať s nimi požiadavky 
na transparentnosť a zverejňovanie. Tým sa posilní spolupráca so sektorom a menšie organizácie 
občianskej spoločnosti budú môcť vyjadriť svoje požiadavky, aby sa s nimi zaobchádzalo podľa ich 
dostupných zdrojov.  

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti sa od svojho vzniku v roku 2011 ako 
súčasť Ministerstva vnútra SR zameriava na posilnenie účasti organizácií občianskej spoločnosti 
na správe vecí verejných v Slovenskej republike. Vzhľadom na svoje skúsenosti a úlohu môže úrad 
naďalej zohrávať vedúcu úlohu a stáť na čele konzultačného procesu s OOS o primeraných pravidlách a 
kontrolách.  

Spolupráca so súkromným sektorom s cieľom posilniť verejnú integritu  

Korupcia má negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, pretože narúša trhy, oslabuje hospodársku 
súťaž a odrádza od investícií. Riešenie problémov korupcie a integrity v súkromnom sektore je prospešné 
nielen pre samotný podnikateľský sektor, ale aj pre vlády a celú spoločnosť. V tomto ohľade si 
celospoločenská kultúra integrity vyžaduje, aby vlády v spolupráci so súkromným sektorom zabezpečili, 
že jeho zapojenie do verejného sektora bude rešpektovať spoločné etické normy, zásady a hodnoty 
spoločnosti (OECD 2017). Tento prístup zahŕňa úzku spoluprácu medzi vládou a aktérmi súkromného 
sektora s cieľom pochopiť vzájomné potreby a požiadavky a vzájomne sa podporovať. Z týchto dôvodov 
zohráva súkromný sektor kľúčovú úlohu v systéme verejnej integrity.  

Výzvy v oblasti integrity podnikania v Slovenskej republike sú značné. Medzi najčastejšie problémy, ktorým 
čelia spoločnosti podnikajúce v Slovenskej republike, patria rýchlo sa meniace právne predpisy a politiky 
(77 %), zložitosť administratívnych postupov (74 %) a korupcia (53 %)  (Európska komisia, 2020[35]). Tieto 
problémy, a najmä vysoká miera vnímanej korupcie, podkopávajú hospodársky rast a sťažujú 
podnikateľské prostredie spoločností pôsobiacich v Slovenskej republike.  

Tieto výzvy sa odrážajú v boji Slovenskej republiky proti korupcii. Ako sa uvádza v "Protikorupčnej politike 
Slovenskej republiky na roky 2019 - 2023", Slovenská republika má silný záväzok zlepšiť podnikateľské 
prostredie, a to znížením príležitostí na korupciu a podporou integrity na rozhraní medzi súkromným a 
verejným sektorom, napríklad pri verejnom obstarávaní, udeľovaní licencií, koncesií, dotácií. Nasledujúce 
odporúčania sú zamerané na podporu Slovenskej republiky pri presadzovaní kultúry integrity v súkromnom 
sektore. 

Slovenská republika by mohla aktualizovať právny rámec tak, aby zahŕňal stimuly na 
dodržiavanie štandardov verejnej integrity podnikmi 

Vytvorenie koherentného legislatívneho rámca pre verejnú integritu je nevyhnutným krokom na podporu 
integrity v spoločnostiach. Právny rámec môže stanoviť právne požiadavky a normy pre postupy integrity 
v podnikoch, ako aj poskytnúť stimuly pre spoločnosti, aby tieto postupy zaviedli, napríklad v súvislosti s 
riadením rizík, kódexmi správania, ochranou oznamovateľov a systémami dodržiavania predpisov.  
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Príkladom normotvorného zákona je zákon Sapin II vo Francúzsku (pozri Rámček 4.1). Týmto zákonom 
bola zriadená Francúzska protikorupčná agentúra (AFA), ktorá umožňuje a kontroluje implementáciu 
protikorupčných rámcov a rámcov súladu podľa zákona Sapin II  (OECD, 2020[2]). Tento zákon vyžaduje, 
aby spoločnosti určitej veľkosti zaviedli protikorupčný program, identifikovali a riadili korupčné riziká a 
uplatňovali sankcie za nedodržiavanie predpisov. Okrem toho zákon Sapin II za určitých okolností 
vyžaduje zavedenie podnikových programov dodržiavania predpisov a umožňuje spoločnostiam uzavrieť 
súdnu dohodu vo verejnom záujme (Convention judiciaire d'intérêt public)  (AFA, 2021[39]). 

Rámček 4.1. Zákon Sapin II vo Francúzsku na podporu integrity podnikania 

Dňa 9. decembra 2016 francúzska vláda vyhlásila nový protikorupčný zákon s názvom "Loi Sapin II 
pour la transparence de la vie économique" ("Sapin II"), ktorý má výrazne posilniť a zlepšiť 
protikorupčný rámec vo Francúzsku.  

Podľa zákona Sapin II je program dodržiavania predpisov na boj proti korupcii zákonnou požiadavkou 
pre spoločnosti určitej veľkosti. Od týchto spoločností sa vyžaduje, aby vytvorili protikorupčný program 
a identifikovali a riadili korupčné riziká. K základným prvkom programu dodržiavania súladu s právnymi 
predpismi patrí okrem iného stanovenie záväzku vrcholového manažmentu spoločnosti predchádzať 
a odhaľovať korupciu, mať protikorupčný kódex správania, vypracovať interný systém oznamovania 
korupcie, vytvoriť interný a monitorovací systém a vypracovať postupy náležitej starostlivosti voči tretím 
stranám.  

Okrem toho sa týmto zákonom zriaďuje Francúzska protikorupčná agentúra (AFA), ktorá pôsobí pod 
francúzskym ministrom spravodlivosti a ministrom rozpočtu. AFA je zodpovedná za monitorovanie 
implementácie protikorupčných rámcov a rámcov dodržiavania predpisov v súkromnom a verejnom 
sektore, pričom má právomoc kontrolovať a ukladať sankcie.  

AFA má tri úlohy: po prvé, pomáhať príslušným orgánom a dotknutým osobám pri predchádzaní a 
odhaľovaní korupčných skutkov v širšom zmysle slova; po druhé, kontrolovať riadne vykonávanie 
protikorupčných programov dodržiavania predpisov v podnikoch; a po tretie, zabezpečovať 
dodržiavanie francúzskeho štatútu o blokovaní (zákon č. 68-678/1968), ktorý upravuje postup pri 
oznamovaní citlivých informácií mimo Francúzska. V rámci tohto rozsahu môže AFA vyvodiť 
zodpovednosť voči spoločnostiam za neuskutočnenie účinného protikorupčného programu aj v prípade, 
že nedošlo ku korupčnému konaniu  (OECD, 2020[2]). 

Zdroj:  (AFA, 2020[40]) 

Okrem toho právne sankcie a stimuly signalizujú súkromnému sektoru záväzok vlády posilniť podnikovú 
integritu a znížiť výskyt korupcie v súkromnom sektore. Právne sankcie a stimuly pre integritu podnikov 
preto môžu slúžiť ako nástroje na podporu kultúrnych zmien a presadzovanie integrity v súkromnom 
sektore (pozri Rámček 4.2;  (UNODC, 2013[41])).  
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Rámček 4.2. Právne sankcie a stimuly pre bezúhonnosť podnikov 

Vlády na celom svete využívajú právne sankcie aj stimuly na podporu zásad integrity podnikania.  

Sankcie 

Sankcie musia byť "účinné, primerané a odrádzajúce" a môžu pozostávať z kombinácie opatrení 
vrátane peňažných pokút, odňatia slobody, konfiškácie nezákonne nadobudnutých príjmov a 
nápravných opatrení, ktoré odškodnia obete korupcie. Môže sa použiť aj pozastavenie a vylúčenie ako 
opatrenie na zabránenie účasti jednotlivca alebo spoločnosti na vládnych zákazkách, subdodávkach, 
pôžičkách, grantoch a iných programoch pomoci. Ďalšie sankcie patria do kategórie zmluvných 
nápravných opatrení, napríklad vypovedanie zmluvy z dôvodu porušenia právnych predpisov.  

Tieto sankcie by mali byť spoločne dostatočne veľké na to, aby odradili od budúceho pochybenia. V 
tejto súvislosti bude často rozhodujúcim faktorom veľkosť organizácie. Opatrenia primerané na 
odradenie od budúcich porušení zo strany malého miestneho podniku by vo všeobecnosti boli pre 
väčšiu spoločnosť nedostatočné. Naopak, značné sankcie primerané veľkej národnej alebo 
nadnárodnej spoločnosti by boli neprimerané pre menší podnik. 

Stimuly 

Stimuly, ktoré odmeňujú spoločnosť za dobré postupy, sú dôležitým doplnkom vymáhania sankcií. Berú 
do úvahy, že zmysluplný záväzok a investície do protikorupčných programov a iných opatrení, ktoré 
posilňujú podnikovú integritu, sú do veľkej miery dobrovoľné a možno ich podporiť prostredníctvom 
stimulov, ktoré vedeniu spoločnosti signalizujú ich prioritu. Možno nájsť štyri hlavné typy stimulov: 

 Zmiernenie trestu: Firmy, ktoré venovali značné úsilie na odhalenie korupcie a zabránenie jej 
výskytu, je možné odmeniť znížením pokút, znížením obvinení alebo dokonca obranou pred 
zodpovednosťou za pochybenie zamestnanca alebo zástupcu. V kontexte urovnania môže 
vnímanie toho, že spoločnosť to s bojom proti korupcii myslí vážne, podstatne uľahčiť 
vyriešenia vyšetrovania. 

 Stimuly pri obstarávaní: Firmy, ktoré preukážu zmysluplný záväzok dodržiavať postupy 
integrity, by mali výhody v postupoch verejného obstarávania vo forme požiadavky na 
spôsobilosť alebo pozitívneho konkurenčného zvýhodnenia. 

 Prednostný prístup k výhodám od vlády: štátne výhody môžu byť prednostne sprístupnené 
jednotlivcom a spoločnostiam, ktoré sú schopné preukázať záväzok dodržiavať dobré postupy 
v oblasti integrity podnikania. Táto motivácia môže mať podobu požiadavky na oprávnenosť, 
napríklad, že žiadateľ o štátne dávky spĺňa stanovené minimálne programové štandardy. 

 Reputačná motivácia: Výhody, ktoré podporujú podnikovú integritu cez verejného uznanie 
záväzku spoločnosti k integrite a boju proti korupcii. 

Zdroj: UNODC (2013[41]), Príručka k štátnym opatreniam pre posilnenie firemnej integrity, 
https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2013/ReZdroj_Guide_on_State_Measures_for_Strengthening_Corporate_Integ

rity.pdf 

V Slovenskej republike je právny rámec prevencie korupcie v súkromnom sektore upravený v Trestnom 
zákone (zákon č. 301/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov) a v Trestnom poriadku (zákon č. 301/2005 
Z. z. v znení neskorších predpisov). Tieto zákony kriminalizujú korupciu, vydieranie, aktívne a pasívne 
úplatkárstvo, podplácanie zahraničných úradníkov, konflikt záujmov, sprostredkovanie platieb, 
poskytovanie a prijímanie darov a pranie špinavých peňazí. Okrem toho Slovenská republika v roku 2016 

https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2013/Resource_Guide_on_State_Measures_for_Strengthening_Corporate_Integrity.pdf
https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2013/Resource_Guide_on_State_Measures_for_Strengthening_Corporate_Integrity.pdf
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zaviedla trestnú zodpovednosť právnických osôb prijatím zákona o trestnej zodpovednosti právnických 
osôb (zákon č. 91/2016 Z. z.).  

Nie je však žiadna osobitná slovenská právna úprava o vytváraní a implementácii protikorupčných 
programov a programov dodržiavania predpisov v súkromnom sektore. Slovenská republika preto môže 
aktualizovať svoj právny rámec s cieľom stanoviť právne normy, sankcie a stimuly pre bezúhonnosť 
podnikania, ako aj vytvoriť inštitucionálne podmienky na podporu, kontrolu a monitorovanie vykonávania 
zákona. Toto je v súlade s AKH 2019-2023, ktorá v rámci priority 3: Zlepšiť podmienky pre podnikanie 
stanovuje: 

 Opatrenie 3.3. V spolupráci so zástupcami Iniciatívy za právny štát stanoviť kritériá a opatrenia 
na zníženie korupcie v obchodných vzťahoch spoločností so štátnymi subjektmi a nimi zriadenými 
organizáciami; 

 Opatrenie 3.4. Zaviesť protikorupčnú doložku do zmlúv uzatváraných so štátnymi subjektmi a nimi 
zriadenými organizáciami. 

Podobne ako v prípade programu Sapin II by mohlo byť potrebné, aby právne predpisy zohľadňovali 
zásadu proporcionality, keďže pre MSP nie je možné splniť rovnaké štandardy ako pre veľké spoločnosti. 
Tie využívajú úspory z väčšieho rozsahu svojej hospodárskej činnosti na výkon požadovanej právnej, 
administratívnej a prevádzkovej práce, ktorá je spojená so zavedením a prevádzkou účinného 
protikorupčného programu a programu dodržiavania predpisov. MSP často nemajú takéto kapacity.  

Slovenská republika by mohla poskytnúť usmernenia na pomoc spoločnostiam pri 
zavádzaní postupov integrity podnikania 

Okrem súboru zákonných požiadaviek, sankcií a stimulov môžu vlády poskytovať spoločnostiam aj 
usmernenia a podporu pri zavádzaní protikorupčných programov a programov dodržiavania predpisov. 
Tieto podporné opatrenia môžu mať rôzne formy. Vo Francúzsku ponúka AFA širokú škálu podporných 
služieb, od znalostných produktov, ako sú usmernenia o právnom rámci, až po odbornú prípravu a podporu 
na mieru (pozri Rámček 4.3).  
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Rámček 4.3. Usmernenie AFA na podporu integrity podnikania vo Francúzsku 

Francúzska protikorupčná agentúra AFA má dvojité poslanie s cieľom posilniť integritu podnikania. Na 
jednej strane AFA v rámci svojho kontrolného mandátu overuje existenciu a kvalitu protikorupčných 
systémov a systémov dodržiavania predpisov, ktoré spoločnosti zaviedli v súlade so zákonom Sapin II. 
Na druhej strane AFA poskytuje pomoc a poradenské služby podnikom s cieľom podporiť ich pri 
zavádzaní protikorupčných opatrení a opatrení na dodržiavanie predpisov.  

V súlade s týmto druhým poslaním činnosti AFA zahŕňajú najmä:  

 Vypracovanie odporúčaní a praktických príručiek pre spoločnosti, ktoré spolu so zákonom 
Sapin II a jeho vykonávacími vyhláškami tvoria francúzsky protikorupčný rámec. Všetky 
publikácie určené subjektom súkromného sektora boli predmetom verejnej konzultácie. Medzi 
praktické príklady patria:  
o Funkcia boja proti korupcii a dodržiavania predpisov v spoločnostiach. 
o Protikorupčné kontroly v kontexte fúzií a akvizícií. 
o Politika darov a pohostinnosti v súkromných spoločnostiach, verejných spoločnostiach, 

združeniach a nadáciách.  
 Aktivity na šírenie osvety a odbornú prípravu pre rôzne typy súkromných subjektov. Cieľom 

týchto akcií je posilniť angažovanosť súkromného sektora v boji proti korupcii a výzvy, ktorým 
čelí pri prechádzaní francúzskym protikorupčným rámcom. Medzi praktické príklady patria:  
o Všeobecné prezentácie protikorupčných otázok a francúzskeho protikorupčného právneho 

rámca. 
o Odborné semináre organizované pre odborníkov (napr. o systémoch vnútornej kontroly, 

firemných daroch a pozvánkach).  
o Semináre organizované spolu s profesijnými organizáciami a združeniami a účasť 

na podujatiach organizovaných súkromným sektorom (napr. konferencie, semináre). 
o Špecializované školenia určené pre začiatočníkov aj pokročilých.  
o Právna a technická podpora v štýle asistenčných pracovísk ako odpoveď na otázky 

subjektov súkromného sektora týkajúce sa programov prevencie korupcie a dodržiavania 
predpisov. 

 Podpora na mieru pre subjekty súkromného sektora pri implementácii protikorupčných 
programov na dobrovoľnom základe. Tieto individuálne podporné činnosti pre spoločnosti 
sa poskytujú v závislosti od technických potrieb subjektu súkromného sektora a požadovaného 
rozsahu podpory. Podpora sa poskytuje bezplatne a na obmedzené časové obdobie, 
od niekoľkých mesiacov do jedného roka. Nezávisle od jej kontrolnej činnosti nevedú 
individuálne podporné činnosti vykonávané agentúrou k žiadnej certifikácii ani označovaniu. Od 
roku 2018 agentúra AFA podporila približne 20 subjektov súkromného sektora rôznych veľkostí 
a odvetví činnosti.  

Zdroj: Informácie poskytnuté priamo francúzskou protikorupčnou agentúrou AFA;  (AFA, 2021[39]) 

Podobne aj v Spojenom kráľovstve sa Iniciatíva za integritu podnikania zameriava najmä na mikropodniky, 
malé a stredné podniky (MSP) a ponúka praktické usmernenia a dokonca aj finančné stimuly (pozri 
Rámček 4.4). 
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Rámček 4.4. Iniciatíva Spojeného kráľovstva pre integritu podnikov  

Iniciatíva Spojeného kráľovstva pre integritu podnikov je medzivládna spolupráca, ktorá sa začala v 
roku 2018 za účelom podporiť integritu v súkromnom sektore. Cieľom iniciatívy je poskytnúť praktické 
usmernenia v otázkach, ako je korupcia a ľudské práva mikropodnikom, malým a stredne veľkým 
podnikom (MMSP), ktoré obchodujú v rámci nových trhov a investujú do nich.  

V rámci iniciatívy pre integritu podnikov sa MMSP poskytujú praktické protikorupčné usmernenia v 
týchto troch oblastiach: 

 Usmernenia v oblasti prevencie: môžu zahŕňať konzultácie o tom, ako posúdiť riziká 
úplatkárstva a korupcie spoločnosti a stav súčasných kontrol, ako aj informácie o rizikách 
korupcie v konkrétnych krajinách alebo odvetviach. 

 Usmernenie k dodržiavaniu súladu so zákonom: môžu zahŕňať odbornú prípravu a usmernenia 
o tom, ako dodržiavať zákon o úplatkárstve Spojeného kráľovstva a ďalšie príslušné 
protikorupčné zákony a iné právne predpisy. Cieľom je znížiť riziká právnej zodpovednosti 
a sankcií pre podniky a jednotlivcov a usmerniť nápravné stratégie na riešenie situácií v prípade 
problémov. 

 Usmernenie pre kolektívnu akciu: súčasťou protikorupčnej kolektívnej akcie je spolupráca 
viacerých zainteresovaných strán na podpore spravodlivej hospodárskej súťaže a riešení rizík 
korupcie na zámorských trhoch. Spadá sem napríklad praktická podpora pri spustení nových 
protikorupčných kolektívnych akčných iniciatív, zapojenie sa do existujúcich iniciatív 
a vytvorenie udržateľných mechanizmov dialógu medzi verejným a súkromným sektorom 
s cieľom presadzovať politické reformy v cieľových krajinách. 

Poradenská služba pre integritu podnikov 

V rámci iniciatívy pre integritu podnikov sa vláda Spojeného kráľovstva zaviazala poskytnúť 
zodpovedajúce financovanie od 60 % do 80 % v závislosti od veľkosti spoločnosti až na päť dní 
poradenstva (alebo desať dní v prípade usmernenia pre kolektívne akcie). Aby mal podnik nárok na 
tieto služby, musí spadať do kategórie MMSP (do 250 zamestnancov s obratom do 44 miliónov GBP) 
a investovať do krajín, ktoré dostávajú oficiálnu rozvojovú pomoc, alebo s nimi obchodovať. Poradenské 
služby poskytuje Bazilejský inštitút pre správu a riadenie a zahŕňajú: 

 Pomoc pri zlepšovaní súladu spoločností so zákonom o úplatkárstve Spojeného kráľovstva. 
 Podrobné informácie o rizikách korupcie v konkrétnych krajinách alebo odvetviach a pomoc pri 

vypracúvaní zmierňujúcich stratégií. 
 Usmernenie pre posúdenia náležitej starostlivosti v prípade partnerov z dodávateľského 

reťazca. 

Zdroj: Správa vlády Spojeného kráľovstva (2019) o boji proti korupcii, leto 2019; FCPA, 2019. https://fcpablog.com/2019/05/07/resource-

alert-guidance-from-uk-government-and-basel-institu/  

V Grécku boli pre spoločnosti vypracované rôzne zdrojové materiály týkajúce sa integrity podnikov, vrátane 
usmernení o riadení rizík, kódexoch správania a ochrane oznamovateľov (pozri Rámček 4.5). 

https://fcpablog.com/2019/05/07/resource-alert-guidance-from-uk-government-and-basel-institu/
https://fcpablog.com/2019/05/07/resource-alert-guidance-from-uk-government-and-basel-institu/
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Rámček 4.5. Usmernenia o integrite podnikov v Grécku 

V roku 2016 Grécko, OECD a Európska komisia spustili projekt na posilnenie integrity a zníženie miery 
korupcie v Grécku prostredníctvom technického splnomocnenia gréckych orgánov na vykonávanie 
národného protikorupčného akčného plánu (NACAP). Projekt bol dokončený v januári 2018. V rámci 
tohto projektu vypracovala OECD spolu s Gréckom a Európskou komisiou súbor dokumentov na pomoc 
v boji proti korupcii v súkromnom sektore v Grécku. Tieto publikácie zahŕňajú: 

 Protikorupčné usmernenia o dodržiavaní predpisov, vnútorných kontrolách a etike pre 
spoločnosti v Grécku. Boli vypracované s cieľom pomôcť gréckym spoločnostiam vykonávať 
účinné opatrenia na dosiahnutie súladu so zákonmi s cieľom bojovať proti korupcii 
a úplatkárstvu. Obsahujú aj odporúčania o tom, ako môže verejný a súkromný sektor 
spolupracovať na zabezpečení udržateľnosti boja proti korupcii. 

 Preskúmanie rizika korupcie a usmernenia k posudzovaniu rizík pre spoločnosti v Grécku: 
V tomto dokumente sa analyzujú riziká korupcie v Grécku. Poskytuje tiež usmernenia pre 
grécke spoločnosti s cieľom pomôcť im úspešne vykonať posúdenie rizík a zaviesť účinné 
protikorupčné opatrenia založené na výsledkoch tohto posúdenia. 

 Usmernenia o ochrane oznamovateľov v Grécku: Tieto usmernenia sú určené na pomoc 
spoločnostiam v Grécku pri vytváraní a zavádzaní účinných vnútorných mechanizmov 
podávania správ. Usmernenia odrážajú súčasné medzinárodné normy a osvedčené postupy 
v oblasti ochrany oznamovateľov a mali by byť relevantné a aplikovateľné aj pre spoločnosti 
pôsobiace vo viacerých jurisdikciách. 

Zdroj: OECD (2018) https://www.oecd.org/corruption/anti-bribery/fighting-corruption-in-the-private-sector-in-greece.htm  

V Slovenskej republike, čiastočne z dôvodu absencie rozvinutých právnych predpisov o integrite podnikov, 
v súčasnosti vláda nevydala žiadne osobitné usmernenia na podporu vytvárania a vykonávania postupov 
v oblasti integrity v spoločnostiach. Existuje však niekoľko organizácií, ako je Iniciatíva Rule of Law 
(Iniciatíva za právny štát) a Slovak Compliance Circle, ktoré poskytli slovenským spoločnostiam ad hoc 
odbornú prípravu a usmernenia o normách a postupoch v oblasti integrity podnikov.  

Hoci vláda uznáva tieto prínosné činnosti, sama môže zintenzívniť svoje úsilie pri poskytovaní usmernení 
a podpory spoločnostiam v oblasti integrity podnikov. Ako zdôrazňujú uvedené príklady, usmernenie môže 
mať rôzne formy a podoby, napríklad poskytnúť spoločnostiam vzor kódexu správania, usmernenia k 
riadeniu rizík, register osvedčených postupov, príklady náležitej starostlivosti v oblastiach boja proti 
korupcii a zodpovedného obchodného správania alebo podnikateľské poradenstvo a odbornú prípravu. 
Okrem toho môžu byť užitočné aj online či fyzické podujatia zamerané na vzájomné učenie, napríklad 
rôzne fóra. Okrúhle stoly môžu poslúžiť na posúdenie vznikajúcich výziev a potrieb podnikov. MSP môžu 
byť, vzhľadom na ich obmedzenú schopnosť riešiť právne, administratívne a prevádzkové aspekty 
protikorupčných systémov a systémov dodržiavania súladu so zákonom, poskytnuté osobitné usmernenia. 
Na všetky tieto podporné činnosti je potrebné v rozpočte naplánovať a vyčleniť dostatočné zdroje (pozri 
kapitola 1).  

Potreba vypracovať usmernenia pre podnikateľský sektor predstavuje pre Slovenskú republiku dobrú 
príležitosť posilniť dialóg so subjektmi súkromného sektora a prekonzultovať s nimi riziká, potreby 
a uskutočniteľnosť opatrení. Úrad vlády ako koordinačný orgán na predchádzanie korupcii a Ministerstvo 
hospodárstva SR môžu zohrávať vedúcu úlohu a viesť tento konzultačný proces a zabezpečiť zapojenie 
všetkých príslušných aktérov vrátane Slovak Business Agency (SBA), Iniciatívy Rule of Law, obchodných 
komôr a organizácií občianskej spoločnosti. Navrhovaný dialóg má potenciál stať sa trvalou platformou 
pre integritu podnikov. Celkovo je tento návrh v súlade s bodom B.10 uznesenia vlády č. 426 

https://www.oecd.org/corruption/anti-bribery/fighting-corruption-in-the-private-sector-in-greece.htm
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zo 4. septembra 2019 k návrhu Národného protikorupčnému programu Slovenskej republiky, v ktorom sa 
ministrom hospodárstva, spravodlivosti, financií, vnútra a vedúcemu Úradu vlády SR ukladá povinnosť 
„identifikovať a analyzovať príčiny korupčného správania v súkromnom sektore a navrhnúť zodpovedajúce 
protikorupčné opatrenia“. Návrh sa týka aj bodu B.12, v ktorom sa vedúci Úradu vlády a členovia vlády 
zaväzujú [...] „v spolupráci so subjektmi združenými v iniciatíve „Rule of Law“ a akademickou obcou 
identifikovať nedostatky v oblasti dodržiavania zásad právneho štátu, navrhnúť a prijať konkrétne 
opatrenia na nápravu a zapracovať ich do protikorupčných programov.“ 

Slovenská republika by mohla pri poskytovaní usmernení spoločnostiam zapojiť perspektívu „kultúry 
integrity“ s cieľom podporiť spoločnosti pri zapracovaní protikorupčných programov a programov 
dodržiavania súladu so zákonom do hlavných obchodných činností. Znamená to potrebu ísť nad rámec 
formálneho dodržiavania predpisov a nabádať spoločnosti, aby sa zaoberali tými neformálnymi aspektmi 
svojej organizačnej kultúry, ktoré by mohli narušiť verejnú integritu  (OECD, 2020[2]). To by okrem iného 
napríklad zahŕňalo záväzok manažmentu, štruktúry odmien a prémií, faktory hlasu alebo mlčania v 
organizácii, internú dynamiku tímu a vonkajšie vzťahy so zainteresovanými stranami (Taylor, 2017[42]). 
Tabuľka 4.1 poskytuje ďalšie podrobnosti o každom z týchto faktorov. Tento prístup je v súlade so 
slovenskou Protikorupčnou politikou na roky 2019 – 2023, ktorej cieľom je podporovať kultúru integrity.  

Tabuľka 4.1. Integrita podnikov: päť úrovní etickej kultúry  

Úroveň Opis 

Jednotlivec Spôsob merania a odmeňovania výkonu jednotlivých zamestnancov je kľúčovým faktorom udržiavania alebo oslabovania 
etickej kultúry. Vzhľadom na tlak na splnenie cieľov rastu akýmikoľvek potrebnými prostriedkami v duchu presvedčenia, 
že ciele odôvodňujú prostriedky, možno očakávať neetické správanie. Systém odmien je preto výborným miestom, odkiaľ 

možno začať. 

Iniciatívy v oblasti rozmanitosti a inklúzie umožňujú jednotlivým zamestnancom, aby boli v práci samými sebou. 

Zamestnanci, ktorí pociťujú, že nie je potrebné skrývať aspekty svojej sociálnej identity s cieľom začleniť sa do dominantnej 
kultúry budú čeliť menšiemu konfliktu medzi osobnými hodnotami a hodnotami organizácie a vyjadria svoj názor s väčšou 

istotou, čím sa zvýši ich sklon k vyjadrovaniu obáv o etiku. 

Medziľudské 

vzťahy 

Organizácie sa môžu zamerať aj na interakciu zamestnancov v rámci hierarchie. Zneužívanie moci a autority je kľúčový 
faktor, ktorý napáda organizačnú kultúru. Keď sa rozhodnutia o povýšení a odmeňovaní javia ako nespravodlivé a politické, 
zamestnanci ignorujú organizačné vyhlásenia o hodnotách a začínajú sledovať svoje vlastné záujmy. Budovanie etickej 
kultúry si z medziľudského hľadiska vyžaduje zmysluplnú ochranu, ktorá umožní všetkým zamestnancom a zainteresovaným 

stranám, vrátane tých najzraniteľnejších, vyjadriť obavy a sťažnosti.  

Zamestnanci vo vedúcich pozíciách musia uznať významnú úlohu, ktorú zohrávajú pri formovaní kultúry a dodržiavaní etiky 

a musia sa naučiť opatrne uplatňovať svoj vplyv.  

Skupina Socializácia v rámci skupín a vzťahov je základným aspektom ľudskej kultúry. V práci je kľúčová zvyčajne skupina alebo tím 
zamestnancov. Pretože organizácie sú čím ďalej, tým viac geograficky rozptýlené a voľnejšie poprepájané, je ťažšie stanoviť 

a definovať konzistentnú organizačnú kultúru. Zameranie sa na podmienky v tíme a pridelenie zodpovednosti za zmenu 

kultúry a dynamiky skupiny stredným manažérom by mohlo zefektívniť spôsoby práce. 

Vzťahy medzi 

skupinami 

Kvalita vzťahov medzi jednotlivými skupinami je veľmi dôležitá pri každom pokuse o vybudovanie etickej kultúry. Chvála 
tímu, ktorého vysoká výkonnosť môže vyplývať z pochybného správania mu dáva ťažko spochybniteľnú moc, čo môže 

oslabiť hodnoty v celej organizácii. Tímy, ktoré pracujú v oblasti udržateľnosti alebo dodržiavania predpisov, musia často 
bojovať o moc a zdroje; keď sú členovia priradení k už zostaveným pracovným skupinám, môže to oslabiť preberanie 

zodpovednosti. 

Celá organizácia Väčšina diskusií o organizačnej kultúre sa zameriava na vnútorné vzťahy. Zamestnanci si však veľmi dobre uvedomujú, ako 
spoločnosť zaobchádza s dodávateľmi, zákazníkmi, konkurentmi a organizáciami občianskej spoločnosti a preto budovanie 
a udržiavanie dôvery zainteresovaných strán zlepšuje organizačnú kultúru. Spoločnosti musia okrem toho zabezpečiť, aby 
ich hodnoty a vyhlásenia o poslaní boli viac ako len slová na webovej stránke. Úspech podnikania a kľúčové hodnoty sa 

navzájom nevylučujú. Budovanie etickej kultúry však niekedy znamená odkloniť sa od lukratívnych príležitostí a spoločnosti 

si môžu byť isté, že ich zamestnanci si takéto konanie všimnú. 

Zdroj:  (Taylor, 2017[42]) 
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Ministerstvo hospodárstva by mohlo posilniť základňu podkladových údajov o 
postupoch a výzvach v oblasti integrity podnikov  

Pre vypracovanie účinných právnych predpisov a politických opatrení pre integritu podnikov sú potrebné 
informácie a údaje týkajúce sa toho, ako spoločnosti vnímajú riziká súvisiace s integritou, o prevalencii 
systémov dodržiavania súladu so zákonom a o osobitných potrebách a výzvach pre rôzne kategórie 
spoločností v závislosti od ich veľkosti a príslušného odvetvia. Údaje a informácie tiež umožňujú meranie 
pokroku a správne nasmerovanie dodatočnej pozornosti a zdrojov. Opakované meranie napokon 
umožňuje posúdiť aj pokrok v oblasti implementácie (pripravovaných) národných právnych predpisov 
a medzinárodných noriem. 

V Slovenskej republike nie sú v súčasnosti k dispozícii žiadne vládne informácie o postupoch a výzvach v 
oblasti integrity podnikov. Ako už bolo uvedené, určité percepčné údaje sú k dispozícii z Barometra 
korupcie EÚ a Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave uverejnila s podporou vlády 
relatívne malý počet štúdií o integrite podnikov.1 Ďalšie údaje o tom, do akej miery majú spoločnosti 
zavedené protikorupčné programy a programy dodržiavania súladu, rozčlenené podľa veľkosti a sektora, 
ako aj o kvalite týchto programov by predstavovali užitočný náhľadom pre tvorbu budúcich politík. Tiež by 
umožnili lepšie pochopiť motiváciu korupčného správania, ako aj ťažkosti pri vykonávaní protikorupčných 
programov a programov dodržiavania súladu so zákonom. Okrem toho ešte nie je dobre zdokumentované, 
čo spoločnosti rôznych veľkostí a odvetví očakávajú ako vládnu podporu v oblasti integrity podnikov. 

Potreba ďalších dôkazov a vedomostí na účely tvorby politík sa odráža v bode B.10 uznesenia vlády č. 
426 zo 4. septembra 2019 k návrhu Národného protikorupčného programu, v ktorom sa ministrom 
hospodárstva, spravodlivosti, financií, vnútra a vedúcemu Úradu vlády ukladá povinnosť „identifikovať 
a analyzovať príčiny korupčného správania v súkromnom sektore a navrhnúť zodpovedajúce 
protikorupčné opatrenia. “(do 31. decembra 2022).  

Ministerstvo hospodárstva by vzhľadom na svoju významnú úlohu v oblasti integrity podnikov v Slovenskej 
republike mohlo prevziať vedúcu úlohu pri ďalšom posilňovaní základne podkladových údajov o postupoch 
a výzvach v tejto oblasti. Skúsenosti Francúzska s národným prieskumom o integrite podnikov, ktorý 
uskutočnila Francúzska protikorupčná agentúra, by mohli poslúžiť ako príklad prieskumu vedeného vládou 
(pozri Rámček 4.6). 
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Rámček 4.6. Úsilie AFA merať postupy v oblasti integrity podnikov vo Francúzsku 

S cieľom lepšie porozumieť výzvam súvisiacimi s praktikami v oblasti integrity podnikov vo Francúzsku, 
vykonala Francúzska protikorupčná agentúra AFA v roku 2020 prvý národný prieskum svojho druhu. 
Prieskum analyzuje chápanie korupčných rizík a právneho rámca, ako aj vyspelosť protikorupčných 
programov medzi spoločnosťami súkromného sektora vo Francúzsku.  

Prieskum, ktorý bol otvorený pre spoločnosti bez ohľadu na ich veľkosť, pozostával z anonymného 
online dotazníka. Profesijné organizácie boli kľúčovými partnermi pri šírení prieskumu a aktívne sa 
zapájali do komunikačných aktivít, čím mobilizovali svojich členov. V dôsledku toho bolo oslovených 
viac ako 2000 spoločností a približne 400 spoločností vrátane MSP poskytlo odpovede, ktoré si 
vyžadovali bližšie preskúmanie.  

Prieskum priniesol kľúčové poznatky v oblasti integrity podnikov vo Francúzsku, vrátane nasledovných:  

 Zatiaľ, čo spoločnosti uviedli, že boli oboznámené s korupčnými trestnými činmi uvedenými 
v zákone Sapin II a že 70% z nich má zavedený protikorupčný program, tieto programy 
dodržiavania súladu so zákonom boli zvyčajne neúplné v oblastiach ako je mapovanie rizík 
a riadenie rizík tretích strán.  

 Funkcia vedúceho pre dodržiavanie súladu so zákonom je kľúčová pri zavádzaní účinných 
mechanizmov v tejto oblasti a musí byť posilnená.  

 Zdá sa, že MSP (na ktoré sa nevzťahujú povinnosti týkajúce sa súladu so zákonom stanovené 
v článku 17 zákona Sapin II) zaostávajú v implementácii protikorupčných programov.  

Výsledky prieskumu z roku 2020 poslúžia ako referenčné hodnoty na meranie pokroku a nedostatkov 
v oblasti integrity podnikov v budúcnosti a boli podkladom pre odporúčania AFA na rok 2021 týkajúce 
sa integrity podnikov. 

Zdroj: Informácie poskytnuté priamo od AFA; AFA (2020) National diagnostic survey of anti-corruption systems in businesses (Národný 

diagnostický prieskum protikorupčných systémov v podnikoch), https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/files/2021-

03/National%20Diagnostic.pdf  

Alternatívne by mohlo Ministerstvo hospodárstva, najmä vzhľadom na skepsu slovenského súkromného 
sektora voči vláde, prevziať vedúcu úlohu pri ďalšom posilňovaní spolupráce s akademickou obcou. 
Výskum v oblasti integrity podnikov by mohol byť súčasťou viacročnej dohody, čo umožňuje opakované 
merania postupov v oblasti integrity podnikov a problémov, ktorým čelia domáce a zahraničné spoločnosti 
v Slovenskej republike. Výskumný balík sa môže zamerať aj na konkrétne rizikové oblasti, ako napríklad 
poskytovanie služieb (povolenia, licencie), colné orgány či konkrétne odvetvia alebo typy spoločností 
(napr. MSP). Akademický partner alebo konzorcium môže slúžiť ako záruka metodickej spoľahlivosti 
výskumu, zatiaľ čo iné zainteresované strany, ako sú sektorové federácie, zväzy zamestnávateľov a 
organizácie občianskej spoločnosti môžu pomôcť šíriť prieskumy a ich výsledky. 

Odbor prevencie korupcie by spolu s Ministerstvom hospodárstva mohol vypracovať 
informačnú kampaň o integrite podnikov 

V rámci Slovenského súkromného sektora sú poznatky o prínosoch programov integrity a dodržiavania 
súladu so zákonom naďalej obmedzené, najmä medzi domácimi spoločnosťami a MSP. Na tento účel by 
odbor prevencie korupcie spolu s Ministerstvom hospodárstva mohol spustiť informačnú kampaň o 
zodpovednosti verejnej integrity súkromného sektora.  

https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/files/2021-03/National%20Diagnostic.pdf
https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/files/2021-03/National%20Diagnostic.pdf
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Vzhľadom na to, že v Slovenskej republike sa údajne často odôvodňuje a ospravedlňuje porušovanie 
integrity v podnikateľskom sektore, by mala byť stratégia budovania povedomia dvojitá. Prvým cieľom by 
malo byť vytvorenie komunitnej zodpovednosti v súkromnom sektore zameriavajúc sa na náklady spojené 
s korupciou pre ekonomiku a spoločnosť(pozri  

Obrázok 4.1). Informačné kampane by nemali nadmerne medializovať tento problém, namiesto toho by 
mali využívať dôveryhodné a pravé dôkazy s cieľom umožniť príjemcom kampane stotožniť sa s jej 
základnými posolstvami. Okrem toho bude mať zásadný význam aj spochybnenie sociálnych noriem, ktoré 
odôvodňujú porušenia integrity, úplatkárstvo a spoliehanie sa na nekalé obchodné praktiky, tak ako aj 
vytvorenie súvislosti medzi individuálnou integritou a širším verejným prínosom. V prípade korupčného 
správania zostáva spôsobená škoda často abstraktná a nie priamo spojená s konkrétnou osobou, čím 
uľahčuje odôvodňovanie a ospravedlňovanie. Napadnutie týchto varovných vzorcov správania si teda 
vyžaduje prepojenie medzi zvyšovaním povedomia a konkrétnymi dilemami, v rámci ktorých občania a 
spoločnosti chápu, do akej miery môže mať ich konanie negatívny dopad na podnikateľské prostredie a 
spoločnosť ako celok (OECD, 2020[2]). 

Druhým cieľom by malo byť posilnenie konania podnikov prostredníctvom rozvíjania individuálnej 
motivácie a povzbudzovania konkrétnych činov (pozri  

Obrázok 4.1). Malo by to ísť nad rámec komunikácie o výskyte korupcie a preventívneho úsilia vlády a 
ponúknuť podnikom hmatateľné riešenia a výhody zachovania verejnej integrity. Dalo by sa to dosiahnuť 
prostredníctvom ponúknutia rôznych riešení (ako napríklad spôsob nahlasovania korupcie alebo 
spolupráce s verejnými činiteľmi v záujme zachovania integrity), identifikácie alternatívneho správania ku 
korupcii alebo zdôraznenia výhod pre spoločnosť z hľadiska dobrého mena ako podnikateľskej výhody. 

Obrázok 4.1. Faktory úspechu v kampaniach pre zmenu správania  

 
Zdroj:  (Mann, 2011[43]) 

Okrem toho, vzhľadom na všeobecnú nedôveru, ktorú spoločnosti prechovávajú voči vláde, by musela byť 
informačná kampaň založená na faktoch aj na politikách, aby bola vnímaná ako dôveryhodná a nie len, 
ako PR pre vládu. Uvedený výskum by mohol poskytnúť informácie o faktoch, napríklad o častých 
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trestných činoch korupcie, alebo o bežných problémoch spojených s integritou, ktorým spoločnosti čelia. 
Politiky môžu pomôcť ukázať, že aj vláda samotná prijíma opatrenia a usiluje sa o odstránenie korupcie 
vo verejnom sektore. Napríklad nové politiky a iniciatívy stimulujúce integritu podnikov, ochranu 
oznamovateľov, či politiky zamerané na lobizmus by mohli poskytnúť vhodný impulz pre komunikáciu 
zdôrazňujúcu zodpovednosti verejného a súkromného sektora. V prípade z každej z (pod)kampaní by sa 
v stratégii mali identifikovať očakávané ciele (napr. zmena postoja alebo správania, rozvoj schopností), 
cieľové skupiny, kľúčové posolstvá a komunikačné kanály (televízia, internet, sociálne médiá, tlačové 
médiá), ako aj hodnotiace mechanizmy (napr. prieskumy verejnej mienky, analýza webových stránok, 
účasť na podujatiach, počet podaných sťažností, atď.).  

Dôveryhodnosti informačnej kampani by mohla dopomôcť mobilizácia alebo jej prenechanie 
na spoľahlivých partnerov, akým je napríklad Iniciatíva Rule of Law alebo odvetvové združenia, či vzory z 
prostredia súkromného sektora, aby šírili jej kľúčové posolstvá. Títo partneri by mohli využiť a skombinovať 
rôzne možnosti a mediálne kanály od informačných bulletinov odvetvových zväzov, až po mediálne účty 
uznávaných myšlienkových lídrov. 

Začlenenie verejnej integrity do učebných osnov 

Celospoločenský prístup k verejnej integrite zahŕňa aj zapojenie mladých ľudí prostredníctvom 
vzdelávacieho systému. Z dôkazov vyplýva, že programy občianskej náuky môžu zvýšiť pravdepodobnosť, 
že mladí ľudia budú odmietať korupciu vo vláde a znížiť pravdepodobnosť, že budú akceptovať činnosti 
porušujúce zákon, alebo sa ich priamo zúčastňovať (Ainley, Schulz and Friedman, 2011[44]; Fraillon, Schulz 
and Ainley, 2009[45]). Začlenenie vzdelávania o integrite do učebných osnov je teda kľúčový nástroj, ktorý 
poskytuje mladým ľuďom vedomosti a schopnosti potrebné na čelenie spoločenským problémov, medzi 
ktoré patrí aj korupcia. 

Vzdelávanie o verejnej integrite a boji proti korupcii môže pomôcť napadnúť zakorenené spoločenské 
normy, ktoré umožňujú rast korupcie. Môže prebiehať na školách (v existujúcich učebných osnovách, 
alebo ako súčasť mimoškolských aktivít), alebo prostredníctvom nezávisle ponúkaných nástrojov (napr. 
iniciatívy organizácií občianskej spoločnosti). Vzdelávanie o integrite verejnosti a boji proti korupcii prináša 
nové všeobecné poznatky o očakávaných normách a správaní s cieľom predchádzať korupcii. Takisto 
rozvíja celoživotné zručnosti a hodnotu integrity a podporuje mladých občanov, aby prijali zodpovednosť a 

rolu, ktorú zohrávajú v odmietaní korupcie. 

Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) a Nadácia Zastavme korupciu by mohli zriadiť skupinu 
viacerých zainteresovaných strán, ktorej zodpovednosťou by bolo posilniť súčasné 
úsilie v oblasti vzdelávania a integrity  

Vzdelávací systém v Slovenskej republike je dvojúrovňovým modelom vzdelávania, ktorý pozostáva zo 
štátnej a školskej úrovne. Na štátnej úrovni Štátny pedagogický ústav (ŠPU) (skupina expertov pod 
vedením Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu) stanovuje štátny vzdelávací program (ŠVP), ktorý 
v krajine predstavuje hlavný učebný dokument. ŠVP sa následne pretransformuje na vzdelávanie na 
jednotlivých školách prostredníctvom školského vzdelávacieho programu (ŠkVP). ŠkVP pripravujú 
pedagogickí odborníci v každej škole po porade s pedagogickou a školskou radou. Riaditeľ každej školy 
vydáva finálny ŠkVP.  

Súčasný ŠVP pozostáva zo siedmich vzdelávacích oblastí (jazyk a komunikácia, matematika a práca s 
informáciami, človek a príroda, človek a spoločnosť, človek a hodnoty, umenie a kultúra a zdravie a pohyb). 
ŠVP zahŕňa aj prierezové témy, ako napríklad osobný a sociálny rozvoj (napr. vzdelávanie v oblasti 
manželstva a rodičovstva, životného prostredia, médií, multikulturalizmu a v oblasti ochrany zdravia a 
života).  
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Uznávajúc existujúce vstupné body súčasného ŠVP, ŠPÚ a Nadácia Zastavme korupciu podpísali 
memorandum o porozumení v roku 2020 s cieľom pripraviť vzdelávanie o hodnotách pre slovenské školy.2 
V rámci projektu sa uplatňuje najmä interdisciplinárny prístup a to najmä pri začlenení vzdelávania 
o integrite a hodnotách do už existujúceho vzdelávacieho okruhu “človek a hodnoty”, ako aj do šiestich 
ostatných vzdelávacích okruhov. Cieľom projektu je nazbierať osvedčené postupy zo škôl pri vzdelávaní 
o verejnej integrite a boji proti korupcii. Osvedčené postupy sa budú zdieľať online ako inšpirácia pre 
ostatné školy, ktoré chcú začleniť verejnú integritu, hodnoty a vzdelávanie v oblasti boja proti korupcii do 
svojich osnov a využije ich tiež ŠPÚ pri zostavovaní nových vzdelávacích noriem. Tento projekt vychádza 
z existujúcej práce ŠPÚ a Nadácie Zastavme korupciu vrátane vypracovania školského „kódexu 
správania” pre každú triedu a webinára o protikorupčných metodikách pre učiteľov. 

Vzhľadom na interdisciplinárny charakter tejto práce a zameranie na existujúcu štruktúru osnov 
povzbudzujeme ŠPÚ a Nadáciu Zastavme korupciu, aby v nej pokračovali. Mali by sa vyčleniť primerané 
finančné prostriedky a zapojiť kľúčové zainteresované strany s cieľom zabezpečiť, aby revidované normy 
odrážali osvedčené postupy a relevantné vedomosti v oblasti integrity a boja proti korupcii. ŠPÚ by na tento 
účel mohol zvolať pracovnú skupinu viacerých zainteresovaných strán, pozostávajúcu zo zástupcov 
odboru pre prevenciu korupcie, medzirezortnej expertnej skupiny pre finančnú gramotnosť, miestnych 
pedagogických rád a organizácii občianskej spoločnosti (vrátane Nadácie Zastavme korupciu). Príklad 
Litvy uvedený v Rámček 4.7 by mohol poslúžiť ako inšpirácia. 

Rámček 4.7. Spolupráca viacerých aktérov pre začlenenie integrity do učebných osnov v Litve  

V Litve bola zriadená pracovná skupina s cieľom posilniť spoluprácu medzi zainteresovanými stranami 
vo vzdelávaní v oblastiach boja proti korupcii a verejnej integrity. Táto skupina zahŕňala protikorupčný 
orgán (špeciálna vyšetrovacia služba alebo STT), moderné centrum didaktiky (MCD - mimovládne 
centrum excelentnosti pre učebné osnovy a vyučovacie metódy) a vybranú skupinu učiteľov, ktorí 
spolupracovali na začlenení koncepcií boja proti korupcii do kľúčových predmetov, ako sú dejepis, 
občianska náuka a etika. 

Toto úsilie bolo súčasťou Projektu vzdelávania zameraného na boj proti korupcii, iniciatívy, ktorá sa 
začala na základe usmernení zákona o predchádzaní korupcii, v ktorom sa uvádza, že „zvyšovanie 
povedomia o boji proti korupcii je neoddeliteľnou súčasťou vzdelávania spoločnosti s cieľom rozvíjať 
individuálnu etiku a občianstvo, chápanie osobných práv a zodpovednosti spoločnosti a štátu s cieľom 
pokračovať v plnení cieľov v oblasti predchádzania korupcii“. 

V roku 2002 skupina navrhla kurz odbornej prípravy pre učiteľov v oblasti boja proti korupcii s cieľom 
oboznámiť ich s protikorupčnými zákonmi a právnymi predpismi, definíciami a pojmami. Následne 
skupina zmapovala národné učebné osnovy s cieľom identifikovať oblasti, do ktorých by sa prirodzene 
mohli integrovať koncepcie rôznych hodnôt (spravodlivosť, čestnosť a vplyv na komunitu) a boja proti 
korupcii.  

Po vypracovaní počiatočného učebného plánu ho učitelia testovali vo svojich triedach počas 6-
mesačného pilotného obdobia a vylepšili vyučovanie na základe odpovedí študentov. V priebehu rokov 
sa program rozšíril z výučby v triedach na kontakt študentov s miestnymi protikorupčnými 
mimovládnymi organizáciami a samosprávami, aby svoje znalosti uplatňovali hmatateľným spôsobom. 
Študenti v jednom meste sa napríklad podieľali na práci so štátnym zamestnancom, kontrolovali 
denníky zamestnancov s cieľom skontrolovať nezrovnalosti a potenciálne oblasti zneužívania verejných 
zdrojov, ako sú štátne vozidlá a palivové karty. 

Zdroje:  (OECD, 2019[46]; Poisson, 2003[47]) 
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Pracovná skupina by mohla byť poverená využívaním získaných skúseností a osvedčených postupov na 
vypracovanie nových vzdelávacích výstupov a poradenských materiálov pre školy, ako sú navrhované 
vyučovacie plány a úlohy. Výsledky vzdelávania by mohli stavať na tom, čo už fungovalo, a mohli by sa 
inšpirovať aj vzdelávaním OECD, pokiaľ ide o výsledky vzdelávania v oblasti integrity (pozri Tabuľka 4.2). 
Usmerňovací materiál by mohol stavať na vzdelávacích výsledkoch a zahrnúť aj učebné plány založené 
na prieskumoch s cieľom zdôrazniť praktické zapojenie študentov, ktoré by im umožnilo vidieť dopad aktivít 
spojených s integritou. Do učebných plánov by sa napríklad mohli začleniť hry, modelové situácie a 
diskusie. Osvedčené postupy tiež zahŕňajú prispôsobenie učebného materiálu miestnej situácii a realizáciu 
komunitných projektov, ako napríklad návšteva úradu miestnej samosprávy s cieľom nahliadnuť do 
registrov podávania správ, alebo príprava žiadosti o prístup k informáciám. (OECD, 2018[48]).  

Tabuľka 4.2. Navrhované vzdelávacie výstupy v oblasti verejnej integrity  

Základný výsledok vzdelávania 1: Študenti môžu vytvárať a obhajovať stanoviská súvisiace s verejnou integritou a dôsledne 

konať na ich základe bez ohľadu na to, aké príťažlivé sa môžu zdať iné možnosti 

Čiastočné 

výsledky 

vzdelávania 

a ukazovatele 

dosiahnutia 

želaného 

výsledku 

Študenti vedia vysvetliť svoje vlastné 
hodnoty verejnej integrity, hodnoty iných 

alebo hodnoty spoločnosti, ako aj to, ako 

vyzerajú, keď sa uplatňujú. 

 identifikovať a používať slovník, ktorý opisuje hodnoty a situácie, v ktorých 

sa uplatňujú 

 vysvetliť mechanizmy, ktoré môžu viesť k nedostatočnej dôvere v hodnoty 

iných alebo k ich uplatňovaniu  

 vysvetliť prínosy, ktoré vyplývajú z konzistentného uplatňovania riadnych 

postupov 

 opísať a zadefinovať správanie, ktoré je v rozpore s verejnou integritou 

Študenti vedia identifikovať hodnoty 
verejnej integrity, ktoré uprednostňujú 

verejné blaho pred súkromným ziskom. 

Študenti vedia opísať inštitúcie a 

procesy, ktoré sú určené na ochranu 

verejného blaha. 

 uviesť príklady verejného blaha a dať ich do kontrastu so súkromným ziskom 

ako aj hodnoty, ktoré držia tieto záujmy oddelené  

 opísať a porovnať úlohu inštitúcií integrity ako aj potrebu a charakteristiky 

tých procesov, ktoré chránia a budujú integritu. Jasne oddeliť jednotlivcov 
a ich skutky od úlohy a významu inštitúcií a pochopiť, že hoci jednotlivci 
môžu zlyhať pri plnení svojich povinností, základné princípy samotných 

inštitúcií zostávajú nemenné. 

Študenti vedia navrhnúť a zaviesť 
procesy, ktoré sú v súlade s ich vlastnými 

hodnotami v oblasti integrity verejnosti 

a aj s hodnotami spoločnosti. 

 vytvoriť a dodržiavať pravidlá/postupy 

 podporovať ostatných v dodržiavaní zásad právneho štátu 

Študenti vedia uplatňovať intelektuálne 
zručnosti na ochranu hodnôt verejnej 

integrity. 

 klásť otázky, ktoré si vyžadujú myslenie na vysokej úrovni, a odpovedať na 

otázky iných  

 kriticky zhodnotiť svoje správanie ako občanov a vysvetliť, prečo sa ostatní 

zúčastňujú na činnostiach, ktoré poškodzujú verejnú integritu  

 vysvetliť príčiny správania, ktoré je v rozpore s verejnou integritou 

Základný výsledok vzdelávania 2: Študenti môžu uplatniť svoje hodnotové stanoviská na zhodnotenie možnej korupcie a prijatie 

vhodných opatrení na boj proti nej 

Čiastočné 

výsledky 

vzdelávania 

a ukazovatele 

dosiahnutia 

želaného 

výsledku 

Študenti vedia definovať korupciu a 
porovnať ju s nemorálnym alebo 

nezákonným správaním. 

 zaujímať hodnotové stanoviská ku korupcii a vyjadrovať názory na korupčné 

činy 

 vedieť pohotovo namietať proti tvrdeniu, že „je v poriadku podieľať sa na 

korupcii, pretože to robia všetci ostatní“  

 vysvetliť, prečo je korupcia horšia ako jednoduchá krádež 

 uviesť príklady, ktoré ukazujú, prečo je krádež verejných finančných 
prostriedkov alebo tovaru rovnako zlá ako krádež súkromných finančných 

prostriedkov alebo tovaru 

 identifikovať verejné hodnoty/normy a/alebo náboženské názory, ktoré sú 

proti konaniu skorumpovaných vodcov 

Študenti vedia porovnávať a identifikovať 

rôzne hlavné mechanizmy korupcie. 

 vysvetliť význam úplatkárstva a uviesť príklady; porovnať úlohu a morálku 

poskytovateľa úplatku s príjemcom úplatku  

 vymedziť a uviesť príklady rodinkárstva: vysvetliť, prečo je zlé pre rozvoj 

krajiny alebo organizácie, vysvetliť dôsledky rodinkárstva a vysvetliť, ako 

funguje výber na základe zásluh a prečo je lepší ako rodinkárstvo 

 vysvetliť význam a uviesť príklady konfliktov záujmov: vysvetliť, ako sa im dá 
vyhnúť, navrhnúť postup, ktorý sa bude zaoberať konfliktom záujmov a 

vysvetliť dôsledky 
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 vymedziť a uviesť príklady krádeže alebo zneužitia verejných statkov: 

vysvetliť dôsledky krádeže verejných statkov, ich porovnanie a 

kontrastovanie s drobnou korupciou. 

Študenti vedia opísať a vyhodnotiť 

dôsledky korupcie na celú krajinu. 

 vysvetliť a uviesť príklady korupčných činov, ktoré ovplyvňujú všetkých: ako 
sa zhoršuje nerovnosť príjmov a príležitostí v súvislosti s korupciou a prečo 

sa legálne podniky vyhýbajú korupcii 

Študenti vedia identifikovať 

pravdepodobné znaky korupcie. 

 identifikovať pravdepodobné znaky korupcie a uviesť príklady, ako je 
rodinkárstvo namiesto výberu podľa zásluh alebo nedostatočná 

zodpovednosť a transparentnosť. 

Študenti vedia opísať spôsoby boja proti 

korupcii a navrhnúť konkrétne stratégie. 

 vysvetliť, prečo je to tak, že ak nebudeme bojovať proti korupcii, sme 

súčasťou samotného problému 

 vymedziť a uviesť príklady transparentných procesov: vysvetliť, ako 

transparentné postupy zamedzujú korupcii, vyhodnotiť postup ako 

transparentný a pomocou príkladov vysvetliť, prečo môže nadmerná 

regulácia spôsobiť väčšiu korupciu 

 definovať prevzatie zodpovednosti, vysvetliť a uviesť príklady toho, ako 

zodpovednosťou predchádzame korupcii 

 vymedziť a uviesť príklady čestnosti 

 preukázať transparentnosť, zodpovednosť a čestnosť vo svojich činoch 

Študenti vedia, kto môže nahlásiť 
korupciu a/alebo ktorým organizáciám by 

sa mala nahlásiť. 

 opísať rôzne spôsoby oznamovania korupcie 

 identifikovať organizácie bojujúce proti korupcii (inštitúcie pre integritu) 

 vysvetliť úlohu médií a organizácií občianskej spoločnosti v boji proti korupcii 

Študenti vedia vysvetliť účel a funkciu 

politík integrity. 

 pochopiť úlohu zákona o slobode informácií 

 vypracovať etický kódex/kódex správania a vysvetliť, ako funguje v 

porovnaní s právnymi predpismi, a určiť, či sú ich opatrenia v súlade s 

právnymi predpismi. 

 pochopiť koncepciu ochrany oznamovateľov a vysvetliť, prečo potrebujú 

ochranu 

Zdroj:  (OECD, 2018[48]) 

Pracovná skupina viacerých zainteresovaných strán by mohla byť poverená 
vypracovaním odbornej prípravy pre pedagógov a príslušným rámcom na monitorovanie 
a hodnotenie vplyvu programu odbornej prípravy  

Úspešná realizácia vzdelávania o integrite verejnosti závisí od učiteľov, ktorí prinášajú učebné osnovy do 
triedy. Odborná príprava učiteľov o koncepciách boja proti korupcii a integrite, ako aj o tom, ako riešiť 
zložité sociálne témy v triede, je preto kľúčovým prvkom úsilia v rámci učebných plánov. Odborná príprava 
učiteľov môže začínajúcich a skúsených profesionálov vybaviť zručnosťami, vedomosťami a 
sebavedomím na boj proti súčasným sociálnym problémom, ako je korupcia (Starkey, 2013[49]). Odborná 
príprava v oblasti integrity a boja proti korupcii môže tiež zaviesť normatívne štandardy pre učiteľov, ako 
je norma, že majú morálne záväzky bojovať proti korupcii a pomáhať svojim študentom pri zvládaní 
zložitých etických dilem, s ktorými sa stretávajú. Odborná príprava učiteľov môže mať mnoho podôb, od 
kurzov absolvovaných počas učiteľských stáží a profesionálnych školení až po semináre a súbory 
učebných zdrojov vypracovaných vládnymi inštitúciami a/alebo aktérmi občianskej spoločnosti.  

V Slovenskej republike bolo zorganizovaných niekoľko podujatí odbornej prípravy v oblasti boja proti 
korupcii pre učiteľov. V roku 2018 sa v rámci medzinárodného týždňa obhajoby „Advocacy week“ 

zorganizoval seminár s názvom Etický a občiansky rozmer korupcie a podvodného správania v školách, 
ktorý mal za cieľ rozširovať poznatky v danej oblasti a informovať učiteľov. Podujatie financované Radou 
Európy (platforma ETINED) zahŕňalo dva moduly: Etika a korupcia v školskom prostredí pre učiteľov etiky 
a Právne nástroje na boj proti korupcii pre učiteľov občianskej náuky. 

V rámci prebiehajúceho projektu s ŠPÚ a Nadáciou Zastavme korupciu sa pripravuje ďalšie odborné 
školenie v oblasti verejnej integrity a boja proti korupcii pre pedagógov. Úspešná implementácia skutočne 
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závisí od pravidelnej odbornej prípravy dostupnej pre všetkých učiteľov zapojených do poskytovania 
štátneho vzdelávania v oblasti integrity. Na tento účel by pracovná skupina v rámci úsilia o aktualizáciu 
usmernení týkajúcich sa vzdelávania o integrite mohla vypracovať odborné školenie pre pedagógov. 
Takéto školenie by mohlo zahŕňať aktuálne poznatky o hodnotách integrity a boji proti korupcii, 
usmernenia o tom, ako poskytnúť materiál relevantným a pútavým spôsobom alebo o tom, ako zabezpečiť 
prostredie otvorenej triedy a zvládať zložité a citlivé rozhovory (pozri Rámček 4.8).  

Rámček 4.8. Vytvorenie otvoreného prostredia v triede a škole  

Otvorená trieda a školské prostredie sú základnými prvkami efektívneho vzdelávania o verejnej 
integrite a boji proti korupcii. Preukázalo sa, že otvorené prostredie, v rámci ktorého sa študenti delia o 
svoje osobné skúsenosti a učia sa od seba navzájom napomáha učeniu. Otvorené prostredie môže 
okrem toho modelovať očakávané správanie a normy demokratickej spoločnosti, čo môže mať pozitívny 
vplyv na osvojenie týchto hodnôt a budúce občianske správanie (Ainley, Schulz and Friedman, 
2009[50]). Skúsenosti z úspešných vzdelávacích intervencií zdôrazňujú úlohu otvoreného prostredia v 
škole a triede a identifikujú štyri hlavné vzájomne súvisiace zložky plánovania a poskytovania účinného 
vzdelávania:  

 Podpora otvorenej diskusie v triede a využitie dialogickej pedagogiky s cieľom umožniť 
študentom otvorene hovoriť o svojich hodnotách a názoroch.  

 Oceňovanie a rešpektovanie študentov a ich skúseností, čo im umožní využiť ich praktické 
znalosti a skúsenosti formujúce ich občianske aktivity a angažovanosť.  

 Zabezpečenie celoškolského prístupu, v rámci ktorého školské prostredie priznáva skutočné 
práva a povinnosti všetkým svojim členom a modeluje demokratické a úctivé správanie 
vo všetkých svojich činnostiach. Hlas študentov tu nie je len vypočutý, ale aj považovaný 
za dôveryhodný a čestný.  

 Vytvorenie a udržiavanie štruktúry, ktorá podporuje učiteľov a iných zamestnancov pri zapájaní 
sa do týchto procesov dopomáhajúc tak k transformácii celej školy, je tiež kľúčovým prvkom 
prostredia otvorenej školy a triedy (Deakin Crick, Taylor and Ritchie, 2004[51]). 

Z dôkazov tiež vyplýva, že študenti, ktorí sa učia v prostredí otvorenej triedy, si rozvíjajú vlastnosti 
empatie, kritického myslenia, schopnosti porozumieť presvedčeniam, záujmom a radám iných, ako aj 
schopnosti zdôvodniť kontroverzné otázky a vybrať si spomedzi alternatív (Van Driel, Darmody and 
Kerzil, 2016[52]).  

Zdroj:  (Ainley, Schulz and Friedman, 2009[50]; Deakin Crick, Taylor and Ritchie, 2004[51]; Van Driel, Darmody and Kerzil, 2016[52]) 

S cieľom budovať poznatky o efektívnych iniciatívach odborného vzdelávania by mohla pracovná skupina 
pridať k školeniam aj hodnotiaci rámec obsahujúci ukazovatele na meranie poznatkov a schopností 
učiteľov v súvislosti s integritou a bojom proti korupcii. Tento monitorovací a hodnotiaci rámec by pomohol 
vláde identifikovať, ktoré formy odborného vzdelávania, jeho obsah a spôsob fungujú najlepšie, ale aj to, 
akým konkrétnym problémom učitelia čelia pri zavádzaní protikorupčného programu do učebných osnov, 
ako aj potenciálne regionálne rozdiely, ktoré by bolo treba riešiť naprieč celým Slovenskom. Ako súčasť 
tohto rámca by učitelia samozrejme mohli poskytnúť spätnú väzbu na školenia a školiaci materiál, ako aj 
na prípadný priestor na zlepšenie. 
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Univerzity v Slovenskej republike by mohli zvážiť začlenenie kurzov o verejnej integrite a 
boji proti korupcii do študijných programov  

Študenti, výskumní pracovníci a univerzity zohrávajú kľúčovú úlohu pri vytváraní a šírení poznatkov o 
korupcii. Okrem toho sú univerzitní študenti ako budúci odborníci strategickým cieľom odbornej prípravy v 
oblasti boja proti korupcii a činností zameraných na zvyšovanie informovanosti. Existuje široká škála 
osvedčených postupov vrátane univerzít, ktoré vypracovali kurzy boja proti korupcii alebo začlenili 
protikorupčné prednášky do svojich pravidelných študijných programov. Na základe dôkazov sa zistilo, že 
začlenenie etickej výchovy do univerzitných učebných osnov môže zvýšiť vystavenie študentov celému 
radu etických otázok a zlepšiť ich etickú citlivosť, čo je kritická zložka etického rozhodovacieho procesu 
(Martinov-Bennie and Mladenovic, 2015[53]). 

Vzhľadom na autonómnu povahu univerzít nemá Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu právomoc 
nad vysokoškolskými programami. Zahrnutie obsahu týkajúceho sa verejnej integrity a boja proti korupcii 
do študijných programov je preto zodpovednosťou jednotlivých univerzít.  

V tejto súvislosti by slovenské univerzity mohli zvážiť vypracovanie modulov o integrite a boji proti korupcii 
a ich začlenenie do existujúcich programov, ako je právo, ekonómia, podnikanie, inžinierstvo a architektúra 
a verejná správa. Univerzity by mohli čerpať z osvedčených postupov a zdrojov vyvinutých v rámci 
Protikorupčnej iniciatívy OSN (ACAD) a Vzdelávania pre spravodlivosť (Rámček 4.9). Tieto iniciatívy 
obsahujú rozsiahle zdroje, z ktorých môžu univerzity čerpať pri navrhovaní vlastných modulov. V prípade 
potreby by Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu a odbor prevencie korupcie mohli podporovať 
univerzity zdieľaním získaných skúseností, osvedčených postupov a odborných znalostí v oblasti tvorby 
učebných plánov na úrovni základných a stredných škôl. 

Rámček 4.9. Úrad OSN pre drogy a kriminalitu (UNDOC): Protikorupčná iniciatíva (ACAD) 
a Vzdelávanie pre spravodlivosť  

Cieľom iniciatívy ACAD je uľahčiť výmenu učebných osnov a najlepších postupov medzi univerzitnými 
pedagógmi. ACAD je kolaboratívny akademický projekt, ktorého cieľom je poskytovať protikorupčné 
akademické podporné mechanizmy, ako sú akademické publikácie, prípadové štúdie a referenčné 
materiály, ktoré môžu univerzity a iné akademické inštitúcie použiť vo svojich existujúcich 
akademických programoch. ACAD chce týmto spôsobom podporiť výučbu o tematike boja proti korupcii 
ako súčasť študijných programov v rôznych odboroch, ako sú právo, obchod, kriminológia a politická 
veda, a zároveň zmierniť súčasný nedostatok interdisciplinárnych protikorupčných vzdelávacích 
materiálov, ktoré by sa mohli používať na nižšom aj vyššom vysokoškolskom stupni. ACAD vypracoval 
kompletný modelový kurz v oblasti boja proti korupcii, tematicky usporiadaný zoznam zdrojov a rôzne 
vyučovacie nástroje voľne dostupné na internete. 

Ďalšia iniciatíva UNDOC, Vzdelávanie pre spravodlivosť (E4J - Education for Justice), tiež obsahuje 
súbor modulov o boji proti korupcii určených pre univerzity. Moduly sú vypracované pre vyučujúcich. 
Prepájajú teóriu s praxou, podporujú kritické myslenie a využívajú inovatívne a interaktívne vyučovacie 
prístupy, akými je experimentálne učenie a skupinová práca. Moduly pokrývajú širokú škálu tém, 
vrátane korupcie vo verejnom a súkromnom sektore, korupcie a ľudských práv, korupcie a rodovej 
rovnosti a účasti občanov na boji proti korupcii.  

Zdroj:  (UNODC, n.d.[54]; UNODC, n.d.[55]) 

 



92    

HODNOTENIE INTEGRITY SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZO STRANY OECD 
  

Návrhy opatrení 

Zabezpečenie noriem verejnej integrity v organizáciách občianskej spoločnosti  

 Slovenská republika by mohla stanoviť primerané pravidlá a kontroly v súlade 
s charakteristikami organizácií občianskej spoločnosti.  

Spolupráca so súkromným sektorom s cieľom posilniť verejnú integritu  

 Slovenská republika by mohla aktualizovať právny rámec tak, aby zahŕňal stimuly 
na dodržiavanie noriem integrity zo strany podnikov. 

 Slovenská republika by mohla poskytnúť usmernenia na pomoc spoločnostiam pri zavádzaní 
postupov v oblasti integrity podnikov. 

 Ministerstvo hospodárstva by mohlo posilniť základňu podkladového materiálu o postupoch 
a výzvach v oblasti integrity podnikov.  

 Odbor prevencie korupcie by spolu s ministerstvom hospodárstva mohol vypracovať informačnú 
kampaň o integrite podnikov.  

Začlenenie verejnej integrity do učebných osnov  

 Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) a Nadácia Zastavme korupciu by mohli zriadiť skupinu 
viacerých zainteresovaných strán so zodpovednosťou za posilnenie súčasného úsilia v oblasti 
vzdelávania o integrite.  

 Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) by mohol vytvoriť pracovnú skupinu viacerých 
zainteresovaných strán na vypracovanie odbornej prípravy pre pedagógov a príslušným 
rámcom na monitorovanie a hodnotenie výsledkov programu odbornej prípravy.  

 Slovenské univerzity by mohli zvážiť začlenenie kurzov o verejnej integrite a boji proti korupcii 
do študijných programov.  

 

Poznámky 

1 Projekt Rozvoj podnikateľskej etiky v slovenskom podnikateľskom prostredí nájdete na tomto webovom 
sídle: https://www.fm.uniba.sk/en/research/research-projects-and-cooperation/national-projects/apvv-16-
0091/  

2 Pre viac informácií pozri https://www.statpedu.sk/sk/aktuality/rozvijanie-nadpredmetovej-hodnotovej-
vychovy-skolach.html  

 

  

https://www.fm.uniba.sk/en/research/research-projects-and-cooperation/national-projects/apvv-16-0091/
https://www.fm.uniba.sk/en/research/research-projects-and-cooperation/national-projects/apvv-16-0091/
https://www.statpedu.sk/sk/aktuality/rozvijanie-nadpredmetovej-hodnotovej-vychovy-skolach.html
https://www.statpedu.sk/sk/aktuality/rozvijanie-nadpredmetovej-hodnotovej-vychovy-skolach.html
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V tejto kapitole sa skúma existujúci rámec Slovenskej republiky na 
zabezpečenie integrity a transparentnosti vo verejných rozhodovacích 
procesoch a hodnotí sa odolnosť rámca, pokiaľ ide o riziko vplyvu osobitných 
záujmov na verejné politiky. Uvádzajú sa tu najmä opatrenia, ktoré by 
Slovenská republika mohla prijať na posilnenie prístupu k informáciám pre 
všetky zainteresované strany, ako aj pre ich zapojenie do tvorby politiky. V 
tejto kapitole sa tiež skúma, ako posilniť legislatívny rámec, pokiaľ ide o 
lobizmus a uvádzajú sa tu opatrenia na zvýšenie informovanosti o normách 
integrity týkajúcich sa lobizmu pre vládnych úradníkov a lobistov vo 
všeobecnosti.  

  

5 Posilnenie transparentnosti a 

integrity rozhodovania v 

Slovenskej republike 
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Úvod 

Verejné politiky vo veľkej miere ovplyvňujú prosperitu a blahobyt občanov a spoločnosti. Zároveň sú 
hlavným „produktom”, ktorý občania dostávajú od svojej vlády a ktorý môžu pozorovať a hodnotiť. Zatiaľ 
čo tieto politiky musia odrážať verejný záujem, vlády musia brať do úvahy rozmanité záujmové skupiny a 
zvážiť náklady a prínosy pre tieto skupiny. V praxi sa rôzne súkromné záujmy zameriavajú 
na ovplyvňovanie verejnej politiky vo svoj prospech. Práve táto rozmanitosť umožňuje tvorcom politík 
dozvedieť sa o rôznych možnostiach a kompromisoch a napokon rozhodnúť o najlepšom postupe v danej 
politickej otázke. Takýto inkluzívny proces tvorby politík vedie k informovanejším a v konečnom dôsledku 
lepším politikám. 

Skúsenosti však ukázali, že tvorba politiky nie je vždy inkluzívna a niekedy môže zohľadňovať len záujmy 
niekoľkých skupín a to zvyčajne tých, ktoré sú finančne a politicky silnejšie. Skúsenosti ukázali aj to, že 
lobizmus a iné praktiky na ovplyvňovanie vlád môžu byť zneužité prostredníctvom poskytovania zaujatých 
alebo nepravdivých dôkazov či údajov a prostredníctvom manipulácie verejnej mienky (OECD, 2021[56]). 
Nedostatočne informované verejné politiky, ktoré reagujú iba na potreby určitej záujmovej skupiny 
skutočne vedú k neoptimálnej efektívnosti politiky. 

Neprimeraný vplyv a neprehľadný vzťah medzi verejným a súkromným sektorom je v Slovenskej republike 
vnímaný ako výrazný. Podľa najnovšieho prieskumu Eurobarometra z roku 2020 sa viac ako štyria z piatich 
respondentov v Slovenskej republike (83 %) domnievajú, že príliš úzke väzby medzi podnikmi a politikou 
v ich krajine vedú ku korupcii, a 66 % respondentov sa domnieva, že jediným spôsobom, ako uspieť v 
podnikaní, je mať politické väzby (pozri obrázok Obrázok 5.1). Vo všetkých týchto kategóriách sú slovenskí 
respondenti nad priemerom EÚ, čo znamená, že slovenskí občania majú pri podnikaní v Slovenskej 
republike vyššiu úroveň vnímanej korupcie.  

Obrázok 5.1. Slováci si myslia, že úzke väzby medzi podnikmi a politikou vedú ku korupcii 

Celkovo “Súhlasím” 

 
Zdroj: Eurobarometer 2020  
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Podobne aj z najnovšieho korupčného barometra Európskej únie vyplýva, že 27 % obyvateľov Slovenskej 
republiky si myslí, že ich vláda nezohľadňuje ich názory pri prijímaní rozhodnutí (48 % na úrovni EÚ) a 
56 % z nich si myslí, že ich vláda je riadená súkromnými záujmami (53 % v 19 členských štátoch EÚ) (pozri 
Obrázok 5.2). 

Obrázok 5.2. Väčšina Slovákov si myslí, že vládu ovládajú súkromné záujmy 

Percentuálny podiel občanov, ktorí súhlasia s tým, že vládu riadi niekoľko veľkých záujmových skupín, podľa krajiny 

 
Zdroj: (Transparency International, 2021[57]) 

Ovplyvňovanie procesu tvorby politiky presadzovaním iba určitých záujmov môže mať rozsiahly vplyv a 
dôsledky vo všetkých odvetviach a hospodárstve ako celku (OECD, 2017[58]). Znamená to aj nesprávne 
pridelenie súkromných zdrojov: činnosti, ako je financovanie politických kampaní a strán alebo 
investovanie do lobistických činností sa uprednostňujú na úkor investícií do inovácií v oblasti produktov, 
procesov alebo obchodných modelov, ktoré majú vplyv na alokačnú a výrobnú efektívnosť, a tým aj 
na rastový potenciál. Štúdie čoraz častejšie ukazujú, že lobizmus a iné praktiky vplyvu vykonávané bez 
transparentnosti a integrity a bez zapojenia širokej skupiny zainteresovaných strán môžu buď viesť 
k upusteniu od právnych predpisov potrebných na nápravu narušení trhu, alebo môžu viesť k nadmernej 
regulácii na ochranu etablovaných elít, čo povedie k obmedzeniu hospodárskej súťaže a menšiemu 
hospodárskemu rastu. Z údajov zo správy Svetového ekonomického fóra o globálnej 
konkurencieschopnosti za roky 2017 – 2018 skutočne vyplýva, že sa zdá, že Slovenská republika je 
v priemere náchylnejšia na neprimeraný vplyv ako iné krajiny OECD a vykazuje nižšie úrovne vnímanej 
domácej hospodárskej súťaže (pozri Obrázok 5.3). 
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Obrázok 5.3. Silná korelácia medzi vysokým neprimeraným vplyvom a nízkou hospodárskou 
súťažou 

 
Poznámka: Hodnota 0 je „nízka“ a hodnota 6, „vysoká“. Skóre ukazovateľa „neprimeraný vplyv“ sa zmenilo, aby odrážalo, že vyššie skóre 

znamenajú vyššie úrovne neprimeraného vplyvu. Svetové ekonomické fórum vypočítava ukazovateľ na základe odpovedí na dve otázky 

týkajúce sa nezávislosti súdnictva („Do akej miery je súdnictvo nezávislé od vplyvov členov vlády, občanov alebo firiem?“) a zvýhodňovania 

(„Do akej miery vládni úradníci vo vašej krajine preukazujú zvýhodňovanie dobre prepojených firiem a jednotlivcov pri rozhodovaní o politikách 

a zmluvách?“).  

Zdroj: Svetové ekonomické fórum (2017). 

Slovenská Protikorupčná politika (PP) na roky 2019 – 2023 uznala riziká súvisiace s neprimeraným 
vplyvom v procese tvorby politiky a lobizmu. V reakcii na tieto riziká PP vytýčila ako prioritu č. 2 „zlepšiť 
kvalitu legislatívneho a regulačného prostredia“ a k nej nasledovné ciele: 

 „zlepšiť transparentnosť a predvídateľnosť legislatívneho procesu“ 
 „zabrániť ovládnutiu legislatívneho procesu („ukoristeniu legislatívy“) úzkymi záujmovými 

skupinami, ktoré presadzujú svoje vlastné záujmy na úkor verejného“ 
 „zaviesť efektívny právny rámec pre reguláciu lobingu“.  

Okrem toho v rámci priority č. 3 „zlepšiť podmienky na podnikanie“ PP stanovuje za cieľ „posilniť 
dôveryhodnosť, transparentnosť a predvídateľnosť v právnych a hospodárskych vzťahoch so štátom.“ 

Tento ambiciózny program je dôkazom odhodlania vlády Slovenskej republiky, ako aj zložitosti 
obmedzovania neprimeraného vplyvu, do ktorého je zapojených viacero zainteresovaných strán (Národná 
rada Slovenskej republiky, verejná správa, zástupcovia vlády a podnikov, poradné orgány, organizácie 
občianskej spoločnosti) a ktorý má viacero rozmerov (legislatívny proces, prístup k informáciám, integrita 
zamestnancov verejného sektora, financovanie politických strán atď.). Vzhľadom na túto zložitosť nebude 
postačovať len jedno politické opatrenie. Problém si bude vyžadovať mnohostranný prístup, ktorý sa bude 
zaoberať rôznymi rozmermi širšieho systému verejnej integrity a do ktorého budú zapojené viaceré 
zainteresované strany. Na stretnutiach na účely zistenia potrebných skutočností sa zároveň zdôraznilo, 
že pojem lobizmus má v Slovenskej republike silný negatívny význam, a to aj napriek tomu, že, ako už 
bolo uvedené, je súčasťou procesu tvorby politiky. Vzhľadom na všetky uvedené skutočnosti by tento 
mnohostranný prístup mohol zahŕňať nasledovné kľúčové prvky: 

 zlepšenie prístupu k informáciám 
 zlepšenie zapojenia zainteresovaných strán do procesu-tvorby politiky 
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 podpora integrity a transparentnosti v lobizme 
 zvyšovanie informovanosti a konzultácie o lobizme so zainteresovanými stranami  
 zlepšenie rozmanitosti a transparentnosti v expertných skupinách a poradných orgánoch 
 posilnenie noriem integrity pre zamestnancov verejného sektora 
 poskytovanie usmernení pre lobistov 
 zlepšenie transparentnosti zdrojov financovania organizácií občianskej spoločnosti 
 posilnenie rámca pre financovanie politických strán. 

Viaceré z týchto prvkov boli spomenuté v predošlých kapitolách tohto dokumentu a ďalej sa budeme 
venovať iba tým, ktoré ešte neboli rozpracované. Otázka financovania politických strán nespadá pod 
rámec tohto dokumentu. 

Posilnenie prístupu k informáciám s cieľom zvýšiť úlohu zainteresovaných strán 
pri dohľade 

Prístup k informáciám je právo ľudí vedieť. Chápe sa ako schopnosť jednotlivca vyhľadávať, prijímať, 
odovzdávať a efektívne využívať informácie. Prístup k informáciám je nevyhnutným predpokladom 
zodpovednosti a demokracie, pretože umožňuje občanom a zainteresovaným stranám vrátane organizácií 
občianskej spoločnosti (OOS) uplatňovať svoj hlas a prispievať k stanovovaniu priorít, viesť informovaný 
dialóg o rozhodnutiach, ktoré ovplyvňujú ich život, a podieľať sa na nich. Okrem toho, prístup k informáciám 
zohráva kľúčovú úlohu pri sprostredkovaní transparentnosti a zodpovednosti. Pomáha občanom a 
zainteresovaným stranám získavať informácie tak, aby mohli plniť svoju úlohu strážcu riadneho fungovania 
štátnych inštitúcií. Z týchto dôvodov je právo občanov na informácie a právne ustanovenia o prístupe k 
informáciám významným nástrojom boja proti korupcii a vytvárania zmeny kultúry vo verejnom sektore.  

Slovenská republika by mohla zvážiť revíziu zákona o prístupe k informáciám s cieľom 
zvýšiť jeho účinnosť  

Účinný právny rámec, ktorý objasňuje, ako sa bude právo na informácie realizovať je základom silného 
systému, ktorý umožňuje prístup k informáciám. Medzi základné ustanovenia zákonov o prístupe k 
informáciám patria: rozsah pôsobnosti, ustanovenia o proaktívnom a reaktívnom sprístupňovaní 
informácií, výnimky a zamietnutia poskytnutia informácie verejnosti, možnosť podať odvolanie 
a inštitucionálne zodpovednosti v oblasti dohľadu a implementácie.  

Právo na prístup k informáciám je v Slovenskej republike zakotvené v ústave.1 V roku 2000 prijala 
Slovenská republika zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len "zákon o slobode informácií")2. Zákon upravuje presadzovanie práva na 
prístup k informáciám (PKI) stanoveného v ústave. Podľa hodnotenia práva na informácie (Right to 
Information Rating - RTI) je však právna kvalita zákona o slobode informácií v Slovenskej republike nižšia 
ako priemer OECD, ktorý je 81 (pozri Obrázok 5.4) (RTI Rating, n.d.[59]).3 V súčasnom zákone chýba 
konkrétne niekoľko kľúčových prvkov vrátane pokrytia všetkých relevantných subjektov, zriadenia orgánu 
dohľadu a testov verejného záujmu a testov škodlivosti. Aktuálne programové vyhlásenie vlády (na roky 
2021 - 2024) obsahuje aj záväzok vlády zlepšiť presadzovanie práva na informácie. Ministerstvo 
spravodlivosti pripravuje novelu zákona, ktorá bude okrem iného riešiť rozšírenie jeho pôsobnosti. 
Slovenská republika by mohla pokračovať v novelizácii zákona o slobode informácií a uskutočniť 
inkluzívny proces, ktorý zabezpečí, aby sa v novelizovanom zákone zohľadnili názory a potreby 
zainteresovaných strán z verejného a súkromného sektora. 
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Obrázok 5.4. Z hľadiska právneho rámca nedosahuje zákon o prístupe k informáciám v SR priemer 
OECD 

Rating práva na informácie 2020 

 
Poznámka: Maximálne dosiahnuteľné súhrnné skóre je 150 a odráža silný právny rámec upravujúci právo na informácie. Celkové hodnotenie 

právnych predpisov v oblasti práva na informácie (PNI) pozostáva zo 61 ukazovateľov merajúcich nasledujúcich sedem dimenzií: právo na 

prístup k informáciám; pôsobnosť; postupy pri podávaní žiadostí; výnimky a zamietnutia; odvolania; sankcie a ochrana; osvetové opatrenia. 

Zdroj: Access Info Europe (AIE) a Centrum pre právo a demokraciu (CLD), Rating práva na informácie, https://www.rti-rating.org/  

Z hľadiska rozsahu pôsobnosti sa zákon o slobode informácií vzťahuje na všetky zložky a úrovne verejnej 
moci (§ 2 zákona o slobode informácií).4 Slovenský zákon o slobode informácií sa vzťahuje aj 
na súkromné subjekty spravujúce verejné prostriedky, štátne podniky a iné subjekty vykonávajúce verejné 
funkcie. Slovenský zákon o prístupe k informáciám sa vzťahuje aj na obce, subjekty zriadené zákonom 
a štátom vlastnené podniky, ktoré sú zriadené štátom alebo obcami. Pokiaľ ide o štátne podniky, zákon 
nereflektuje zmeny vo vlastníckej štruktúre štátnych podnikov a nezahŕňa dcérske spoločnosti, preto by 
Slovenská republika mohla zvážiť zavedenie dynamickej definície štátnych podnikov do svojho právneho 
poriadku tak, aby zahŕňala všetky. 

Pokiaľ ide o proaktívne zverejňovanie informácií,5 v § 5 slovenského zákona o slobode informácií sa 
uvádza zoznam informácií, ktoré je povinné proaktívne zverejňovať, vrátane organizačnej štruktúry 
a funkcií inštitúcií, ako aj návrhov verejných politík, právnych predpisov a návrhov zákonov. Zákon 
nezahŕňa rozpočtové dokumenty ani audítorské správy; tieto prvky sa však v praxi zverejňujú 
prostredníctvom iných právnych rámcov, ako je zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákon č. 423/2015 
Z. z. o štatutárnom audite a ďalších. Rozdrobenosť povinností zverejňovania informácií do viacerých 
zákonov a predpisov však môže byť pre niektorých verejných činiteľov problémom pri uvedomovaní si 
svojich povinností, ako aj pre zainteresované strany pri využívaní svojich práv. Existencia 
harmonizovaného zoznamu týchto povinností, buď v jednom zákone alebo v príručke či v usmernení, môže 
zjednodušiť postupy a zvýšiť proaktívne zverejňovanie, čím sa zvýši efektívnosť orgánov verejnej moci. 
Slovenská republika by preto mohla zvážiť vytvorenie príručky alebo usmernenia s uvedením všetkých 
zákonných povinností súvisiacich s proaktívnym zverejňovaním týkajúcich sa orgánov verejnej správy.  

Pokiaľ ide o ustanovenia o reaktívnom sprístupňovaní informácií 6, zákon Slovenskej republiky o prístupe 
k informáciách stanovuje, že právnické a fyzické osoby môžu podať žiadosť o sprístupnenie informácie. 
Hoci nemusia uviesť žiadny právny dôvod alebo iný dôvod žiadosti, musia uviesť svoju totožnosť (§ 3). 
Podľa ministerstva spravodlivosti sa v praxi preukazovanie totožnosti v konaní o žiadosti o sprístupnenie 
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informácie neoveruje. Tak je to aj v niektorých iných krajinách, napríklad v Čile, kde sa de facto nevyžaduje 
preukázanie totožnosti a požaduje sa len e-mailová alebo kontaktná adresa pre účely zaslania 
požadovaných informácií. Iné krajiny, ako napríklad Mexiko, Austrália a Švédsko, poskytujú túto ochranu 
de iure, pričom právne predpisy výslovne chránia integritu a súkromie osôb a strán, ktoré podávajú žiadosť 
o sprístupnenie informácie. 

Verejné inštitúcie v Slovenskej republike môžu odmietnuť prístup k informáciám, ktoré spadajú pod 
zoznam výnimiek, medzi ktoré patrí, okrem iného, národná bezpečnosť, medzinárodné vzťahy, ochrana 
osobných údajov a obchodné tajomstvo (§ 8-12). Medzinárodné osvedčené postupy naznačujú, že všetky 
výnimky by mali byť zrozumiteľné, pravdepodobné a s konkrétnym rizikom poškodenia verejného záujmu 
alebo by mali byť právne chránené osobným záujmom. Testy verejného záujmu a testy škodlivosti sú dva 
bežné spôsoby vyňatia informácie, aby sa zabezpečilo, že vyňatie je primerané a nevyhnutné (Right2Info, 
n.d.[60]). Zatiaľ čo zoznam výnimiek Slovenskej republiky je v súlade s medzinárodnou dobrou praxou, v 
zákone o slobode informácií nie sú uvedené testy verejného záujmu ani škodlivosti. Na tento účel by 
Slovenská republika mohla zabezpečiť, aby zákon o slobode informácií obsahoval jasné testy verejného 
záujmu a škodlivosti a upravoval osobitné usmernenia s cieľom poskytnúť podporu verejným činiteľom pri 
uplatňovaní výnimiek. Jedným z príkladov je Dohovor Rady Európy o prístupe k úradným dokumentom, 
známy aj ako Dohovor z Tromsø, ktorý stanovuje: „Sprístupnenie informácií obsiahnutých v úradnom 
dokumente môže byť zamietnuté, ak by ich zverejnenie poškodilo alebo by mohlo poškodiť niektorý zo 
záujmov uvedených v odseku 1 [v ktorom sa uvádzajú možné obmedzenia prístupu k úradným 
dokumentom], pokiaľ neexistuje prevažujúci verejný záujem na ich zverejnenie“ (Rada Európy, 2009[61]).  

Slovenská republika by mohla posilniť implementáciu zákona o slobode informácií tým, 
že zabezpečí, aby orgány a inštitúcie verejnej moci mali primerané ľudské a finančné 
zdroje na vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií 

Okrem pevného právneho rámca sú na uplatňovanie práva na informácie nevyhnutné aj účinné 
inštitucionálne opatrenia. Tieto opatrenia sa týkajú viacerých aspektov vrátane toho, kde a ako sa 
informácie zverejňujú, kde možno podať žiadosť, ako aj opatrenie na včasnosť odpovede. 

52 % krajín OECD zriadilo na uľahčenie proaktívneho zverejňovania a reaktívneho sprístupňovania 
informácií predpísaného zákonmi o prístupe k informáciám informačnú kanceláriu alebo osobitného 
úradníka pre informácie, čo znamená osobu zodpovednú za vybavovanie žiadostí o prístup k informáciám 
v súvislosti so záznamami, ktoré majú inštitúcie k dispozícii resp. za účelom proaktívneho zverejňovania 
informácií podľa zákona. Hoci slovenský zákon o slobode informácií takúto funkciu neustanovuje, v praxi 
má každý verejný orgán alebo inštitúcia svoje informačné oddelenie alebo informačného úradníka alebo 
úradníkov, ktorí vybavujú žiadosti o sprístupnenie informácie. Okrem uľahčenia proaktívneho a 
reaktívneho sprístupňovania informácií môže určené informačné oddelenie alebo informačný pracovník 
napomáhať zabezpečiť dodržiavanie lehôt. V súčasnosti zákon o slobode informácií stanovuje, že po 
podaní žiadosti orgány verejnej moci a verejné inštitúcie na žiadosť fyzickej alebo právnickej osoby 
potvrdia jej prijatie a poskytnú odpoveď do ôsmich pracovných dní. Predĺženie lehoty o 8 pracovných dní 
sa môže uplatniť z osobitných dôvodov uvedených v zákone, ako je vyhľadávanie a zber veľkého 
množstva rôznorodých informácií (§ 17). Táto lehota je podstatne kratšia ako priemerné oneskorenie 
odpovede v krajinách OECD, ktoré je 20 pracovných dní. V prípade odmietnutia sprístupnenia informácie 
zákon o slobode informácií stanovuje, aby verejný organ poskytol žiadateľovi odôvodnenie. Organizácie 
občianskej spoločnosti však uvádzajú, že v praxi sa v Slovenskej republike zákonná lehota často 
nedodržiava, keďže sa pri žiadaní o sprístupnenie informácie stretávajú s častými prieťahmi a vyskytli sa 
dokonca prípady, kedy nebola poskytnutá žiadna odpoveď.  

Takéto situácie oslabujú schopnosť zainteresovaných strán kontrolovať informovanosť a poskytovať 
včasné a na dôkazoch založené podklady pre návrhy zákonov a iných verejných rozhodnutí či opatrení. 
Informačné oddelenie alebo informačný pracovník/pracovníci vo verejných orgánoch/inštitúciách, ktorí 
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žiadosti vybavujú, by mali zabezpečiť dodržiavanie lehoty. Na tento účel by vláda mohla zvážiť 
zabezpečenie dodatočného vzdelávania a usmernení na budovanie kapacít úradníkov na preskúmanie a 
vybavovanie žiadostí. 

Slovenská republika by mohla zriadiť orgán zodpovedný za dohľad nad uplatňovaním 
zákona o slobode informácií a prijímanie sťažností za jeho nedodržiavanie 

Ďalším dôležitým prvkom na zabezpečenie účinného systému prístupu k informáciám sú orgány dohľadu. 
Hoci sa zodpovednosti takýchto orgánov v jednotlivých členských a partnerských krajinách OECD značne 
líšia, existujú tri všeobecné funkcie: 1) presadzovanie práva 2) monitorovanie a 3) osveta v práv. V 
Slovenskej republike zákon o slobode informácií neustanovuje jeden orgán zodpovedný za vykonávanie 
týchto funkcií, ale určuje na to rôzne orgány a mechanizmy. 

Pokiaľ ide o presadzovanie zákona, zákon o prístupe k informáciám stanovuje sankcie za nedodržanie v 
prípade zverejnenia nepravdivých alebo nepresných informácií, porušenia povinností alebo akéhokoľvek 
porušenia práva na informácie (§ 21a). Podľa občianskej spoločnosti sú však úradníci, ktorí nedodržia 
lehoty na sprístupnenie informácií stanovené v zákone alebo nevybavia žiadosť v plnom rozsahu, 
sankcionovaní len zriedka. Žiadatelia sa môžu proti rozhodnutiu odvolať v prípade odmietnutia 
sprístupnenia informácie, negatívneho administratívneho mlčania (neposkytnutia odpovede), porušenia 
lehôt alebo v prípade neprimerane vysokých poplatkov. Existujú dva mechanizmy odvolania proti 
rozhodnutiu. Po prvé, žiadateľ môže podať interné odvolanie verejnému orgánu/inštitúcii do 15 dní 
od doručenia rozhodnutia alebo uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti (§ 19). Po druhé, žiadateľ sa môže 
proti rozhodnutiu verejného orgánu/inštitúcie odvolať na správnom súde. Súdy síce nemôžu priamo 
sprístupniť žiadanú informáciu, ale vydávajú záväzné právne stanovisko, ktoré môže prinútiť verejný 
orgán, aby žiadosti vyhovel. Okrem oboch mechanizmov (t. j. interného a súdneho odvolania) má väčšina 
krajín OECD aj možnosť podať externé odvolanie nezávislej inštitúcii dohľadu (napr. ústrednému orgánu 
štátnej správy, komisii pre prístup k informáciám, verejnému ochrancovi práv). 

Hoci to zákon o slobode informácií neuvádza, verejný ochranca práv v Slovenskej republike (Úrad 
verejného ochrancu práv) môže reagovať na podnety týkajúce sa možného porušenia práva na prístup 
k informáciám zo strany orgánu verejnej moci. Spadá to do jeho širšieho mandátu na ochranu základných 
práv a slobôd, ktoré definuje zákon č. 564/2001, ale nevenuje sa dohľadu nad riadnym uplatňovaním 
zákona o slobode informácií. Hoci úrad verejného ochrancu práv je pre zainteresované strany cenným 
prostriedkom, celkový nedostatok špecializovaného orgánu dohľadu nad prístupom k informáciám bráni 
účinnému uplatňovaniu zákona o slobode informácií v Slovenskej republike a obmedzuje možnosti 
zainteresovaných strán ďalej využívať toto právo.  

Monitorovanie a podpora zákona o slobode informácií spadajú do zodpovednosti každého verejného 
orgánu alebo inštitúcie, na ktorú sa zákon vzťahuje. Na účely monitorovania je každý orgán zodpovedný 
za poskytnutie registra žiadostí s uvedením dátumu vyplnenia žiadosti, predmetu žiadosti, výsledku 
vybavenia žiadosti a možnosti podať odvolanie (§ 20). Pokiaľ ide o osvetu, každý orgán by mal na 
prístupnej internetovej stránke zverejniť prostriedky na získanie informácií (kde možno podať žiadosť, 
postup pri vypĺňaní, opravné prostriedky, atď.) (§ 5). Hoci ide o dôležité opatrenia, ktoré by každý verejný 
orgán mal naďalej uplatňovať a rozširovať, neexistencia orgánu, ktorý by centralizoval povinnosti v oblasti 
monitorovania a propagácie, prispieva k roztrieštenému prístupu, čo bráni účinnosti a vedie k slabšiemu 
dodržiavaniu predpisov. 

Na tento účel by vláda mohla zvážiť vytvorenie orgánu dohľadu s jasným a jasne definovaným mandátom, 
ktorý by stanovil jasné úlohy a zodpovednosti. Inštitucionálna autonómia a nezávislosť verejných činiteľov 
v rámci tohto orgánu sú kľúčové na zabezpečenie nestrannosti rozhodnutí a úkonov. Kapacita na 
presadzovanie práva, a to z hľadiska právomoci udeľovať sankcie, ako aj z hľadiska dostatočných 
ľudských a finančných zdrojov, je zásadne dôležitá na to, aby takýto orgán mohol účinne vykonávať svoj 
mandát. Vláda by mohla nasledovať príklad Národného inštitútu pre transparentnosť, prístup k 
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informáciám a ochranu osobných údajov (INAI) v Mexiku, ktorý má ústavnú autonómiu a je nezávislý od 
štátnych orgánov (pozri Rámček 5.1).  

Rámček 5.1. Národný inštitút pre transparentnosť, prístup k informáciám a ochranu osobných 
údajov (INAI) v Mexiku  

Po prijatí mexického zákona o prístupe k informáciám v roku 2002 bol INAI najprv zriadený ako 
decentralizovaný orgán ministerstva vnútra. Vzhľadom na jeho nedostatočnú autonómiu mnohé 
zainteresované strany vrátane občanov a politikov naprieč politickým spektrom požadovali vytvorenie 
autonómneho orgánu, ktorý bol následne vytvorený prostredníctvom ústavnej reformy v roku 2014. 
Vzhľadom na to, že INAI je ústavný orgán, je nezávislý od iných štátnych orgánov, a je teda bez vplyvu 
výkonnej, zákonodarnej alebo súdnej moci.  

INAI sa skladá zo siedmich komisárov, ktorých vymenúva Kongres federatívnej únie Mexika, aby sa 
zaručila ich nezávislosť. V zákone sa stanovuje, že by sa mali vybrať profily zainteresovaných strán, 
ktorí majú relevantné skúsenosti v oblasti prístupu k informáciám a ochrany osobných údajov. 

V súčasnosti je hlavnou úlohou INAI zabezpečiť, aby 865 federálnych verejných subjektov poskytovalo 
prístup k verejným informáciám v súlade so zákonom. Vybavuje tiež odvolania, koordinuje národný 
systém transparentnosti a podporuje transparentnosť a slobodu informácií v širšom zmysle. Od roku 
2003 do konca roku 2020 bolo podaných viac ako 2 milióny žiadostí o prístup k informáciám. V tom 
istom období žiadatelia podali viac ako 100 000 odvolaní. 

INAI predstavuje jeden z najvýznamnejších demokratických posunov v Mexiku a cez využívanie 
prístupu k informáciám (PKI) bol zatiaľ kľúčom k odhaleniu niekoľkých závažných prípadov 
odhaľujúcich korupciu a porušovanie ľudských práv.  

Zdroj: INAI, Čo je INAI? https://home.inai.org.mx/?page_id=1626  

Zlepšenie zapojenia zainteresovaných strán do procesu tvorby verejných politík 

Zabezpečenie prístupu všetkých zainteresovaných strán k informáciám a k formovaniu verejných politík je 
kľúčom k ich zlepšeniu. Znamená to, že tvorcovia politík budú lepšie informovaní pri tvorbe právnych 
predpisov, a že väčšina záujmov bude zahrnutá a zastúpená vo výslednej verejnej politike. Existuje 
niekoľko spôsobov, ako umožniť účasť zainteresovaných strán na tomto procese (Rámček 5.2). 

https://home.inai.org.mx/?page_id=1626
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Rámček 5.2. Spôsoby participácie zainteresovaných strán 

Účasť zainteresovaných strán, ako je definovaná v odporúčaní Rady OECD o otvorenom vládnutí, sa 
vzťahuje na všetky spôsoby, akými môžu byť zainteresované strany zahrnuté do cyklu tvorby verejnej 
politiky, ako aj do navrhovania a poskytovania služieb, vrátane informovania, pripomienkovania a 
zapojenia sa do procesu tvorby verejnej politiky.  

Informovanie: počiatočná úroveň účasti, ktorá je charakterizovaná jednosmerným vzťahom, v ktorom 
orgány verejnej moci tvoria a poskytujú informácie zainteresovaným stranám. Zahŕňa poskytovanie 
informácií na požiadanie, ako aj "proaktívne" opatrenia vlády na šírenie informácií.  

Pripomienkovanie: pokročilejšia úroveň účasti, ktorá predstavuje obojstranný vzťah, v ktorom 
zainteresované strany poskytujú spätnú väzbu orgánom verejnej moci a naopak. Vychádza z 
predchádzajúceho vymedzenia problému, ku ktorému sa hľadajú stanoviská, a vyžaduje si okrem 
spätnej väzby o výsledkoch procesu aj poskytnutie relevantných informácií.  

Participácia: proces, kedy zainteresované strany dostanú príležitosť a potrebné zdroje (napr. 
informácie, údaje a digitálne nástroje) na spoluprácu počas všetkých fáz politického cyklu a pri 
navrhovaní a poskytovaní služieb. 

Zdroj: (OECD, 2017[62]) 

Slovenská republika by mohla posilniť medzirezortné pripomienkové konanie a 
zabezpečiť primeranú realizáciu povinného verejného pripomienkovania  

V Slovenskej republike je povinnosť pripomienkovať návrhy zákonov so zainteresovanými stranami, 
vrátane ministerstiev a iných orgánov verejnej moci, zakotvená v zákone o tvorbe právnych predpisov a o 
zbierke zákonov Slovenskej republiky (2015). Medzirezortné pripomienkové konanie umožňuje každej 
zainteresovanej strane - vrátane organizácií občianskej spoločnosti, jednotlivých občanov a iných orgánov 
verejnej správy - pripomienkovať navrhované právne predpisy, získať prístup k pripomienkam iných 
predkladateľov a posúdiť, ktoré podnety boli do právnych predpisov zapracované. Každý orgán štátnej 
správy musí zverejňovať navrhované právne predpisy na webovej stránke slov-lex.sk. Na pripomienkové 
konanie je v legislatíve stanovená minimálna dĺžka trvania najmenej 2 týždne, ktorú je možné za zákonom 
stanovených podmienok skrátiť. Každá zainteresovaná strana môže po povinnej registrácii predložiť 
pripomienky prostredníctvom online portálu. Na všetky pripomienky je potrebné reagovať a uviesť, či boli 
akceptované, čiastočne akceptované alebo zamietnuté spolu s odôvodnením. Portál zahŕňa aj možnosť 
hromadnej pripomienky, ak návrh podporí najmenej 500 fyzických resp. právnických osôb. V tomto prípade 
musí príslušné ministerstvo alebo iný orgán verejnej správy konzultovať so skupinou, ktorá návrh podala. 

Na podporu implementácie zákona vydal Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti 
v auguste 2020 usmernenie k účasti zainteresovaných strán na procese pripomienkovania, s informáciami 
o procesoch participácie a súvisiacimi metodickými materiálmi (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj 
občianskej spoločnosti, 2020[63]). Toto usmernenie možno považovať za pozitívny vývoj v oblasti 
participácie zainteresovaných strán do procesu tvorby verejných politík. Zainteresované strany však 
vyjadrili obavy, že povinné lehoty na zasielanie pripomienok sa nie vždy dodržiavali a kolektívne 
pripomienky sa nie vždy zohľadňovali. Napríklad, povinné pripomienkovanie k návrhu novej právnej úpravy 
o verejnom obstarávaní sa nekonalo. (Transparency International Slovakia, 2020[64]; Euractiv, 2020[65]). 

Slovenská republika by preto mala minimálne dodržiavať lehoty stanovené pre proces pripomienkovania 
zainteresovanými stranami, ktoré sú uvedené v zákone. Zvýšila by sa tým transparentnosť činnosti 
orgánov verejnej moci a všetky zainteresované strany by mali prístup k informáciám, ktoré potrebujú na 
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výkon svojej úlohy dohľadu. Okrem toho môže Slovenská republika aktívnejšie informovať 
pripomienkujúce subjekty o nadchádzajúcich procesoch pripomienkovania, napríklad zverejnením 
časového harmonogramu nadchádzajúcich verejných pripomienkovaní na internete. To im umožní 
primerane sa pripraviť na proces pripomienkovania, napríklad tým, že si od orgánov verejnej moci 
vyžiadajú užitočné informácie resp. údaje. 

Slovenská republika by mohla zlepšiť transparentnosť parlamentnej fázy procesu tvorby 
zákonov  

V súčasnosti neexistujú žiadne formálne postupy na pripomienkovanie návrhov právnych predpisov počas 
parlamentnej fázy legislatívneho procesu. V praxi je bežné, že občania a záujmové skupiny píšu priamo 
poslancom a zúčastňujú sa na zasadnutiach výborov, aby vyjadrili svoj názor. Na zasadnutiach výborov 
sa môže zúčastniť ktokoľvek a bežne sa ich zúčastňujú záujmové skupiny. Neexistuje však žiadna úprava, 
ktorá by zabezpečovala rovnaké zastúpenie všetkých záujmových skupín. Táto neprehľadnosť vytvára pre 
zainteresované strany priestor na ovplyvňovanie legislatívneho procesu. Výsledkom je, že konečný zákon 
sa často výrazne líši od návrhu zákona, ktorý bol sprístupnený počas verejného pripomienkovania. To 
ovplyvňuje predvídateľnosť procesu tvorby právnych predpisov, čo má negatívny vplyv na podnikateľské 
a regulačné prostredie. 

Poslanci si však môžu zvoliť postup pripomienkovania (s použitím rovnakých nástrojov a digitálnej 
infraštruktúry ako v prípade medzirezortného pripomienkového konania), ale je to dobrovoľné, keďže 
súčasný právny rámec to nevyžaduje. Tento postup by sa mal uplatňovať častejšie, najlepšie ako 
štandardná možnosť, a v prípade, že sa tento postup nedodrží, malo by sa poskytnúť odôvodnenie. V 
oboch prípadoch by si to však vyžadovalo zásadné legislatívne zmeny; následne by bolo potrebné posilniť 
kapacity osobných asistentov poslancov a Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky. Okrem toho by 
mohli byť zverejňované zoznamy účastníkov zasadnutí výborov, aby bolo jasné, kto bol prítomný alebo 
zastúpený. Takýto postup by však mal byť predmetom analýzy a mal by sa uplatňovať v súlade 
s príslušnými pravidlami ochrany osobných údajov. Tieto odporúčania úzko súvisia s ďalším súborom 
odporúčaní týkajúcich sa lobistických praktík. 

Podpora integrity a transparentnosti v procese lobingu  

Lobovanie vo všetkých jeho formách je legitímnym aktom politickej účasti. Poskytuje zainteresovaným 
stranám prístup k tvorbe verejných politík a ich implementácii. Lobisti, ako aj advokačné skupiny a všetci, 
ktorí ovplyvňujú orgány verejnej moci, zastupujú rôzne oprávnené záujmy a prinášajú tvorcom verejných 
politík veľmi potrebné poznatky a údaje o všetkých otázkach spojených s danou verejnou politikou. 

Lobovanie môže byť pre našu spoločnosť prospešné. Lobovanie za ekologické autá alebo za zvýšenie 
konkurencie v kľúčových hospodárskych odvetviach je len niekoľko príkladov, kedy môže byť lobovanie 
prospešné nielen pre osoby s konkrétnym záujmom, ale aj pre tvorcov politík, pretože im poskytuje dôkazy 
a údaje a v konečnom dôsledku prináša prospech celej spoločnosti. 

Dôkazy však ukazujú, že tvorba politiky nie je vždy inkluzívna. V skutočnosti sa pravidelne objavujú 
dôkazy, ktoré poukazujú na to, že zneužívanie lobistických praktík môže mať za následok negatívne 
politické výsledky, napríklad nečinnosť v oblasti klimatických politík. Kríza COVID-19, ktorá sa vyznačovala 
zriadením núdzových pracovných skupín a prijatím stimulačných balíkov, často prostredníctvom 
naliehavých a mimoriadnych postupov, tiež poukázala na to, že lobistické riziká pretrvávajú, najmä keď je 
potrebné rýchle rozhodovanie (OECD, 2021[56]). 
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Slovenská republika by mohla podporiť transparentnosť lobingu prijatím právneho 
rámca, ktorý by sa vzťahoval na všetky druhy aktivít s cieľom ovplyvniť proces tvorby 
verejných politík vo všetkých zložkách verejnej moci 

Slovenská republika v súčasnosti naďalej nemá osobitný rámec upravujúci lobistické aktivity. V dôsledku 
toho neexistuje právna definícia lobistu a lobistických aktivít (OECD, 2021[56]; Transparency International 
Slovakia, 2015[66]). V minulosti zlyhalo niekoľko pokusov o prijatie právnych predpisov (Rámček 5.3) a 
absencia akéhokoľvek rámca prispela v zásade k negatívnemu vnímaniu lobistických aktivít. Zo stretnutí 
so zainteresovanými stranami totiž vyplynulo, že lobistické aktivity sú v Slovenskej republike často 
vnímané ako netransparentná činnosť, ktorá vedie k neprimeranému ovplyvňovaniu.  

Rámček 5.3. Predchádzajúce pokusy o reguláciu lobingu v Slovenskej republike neboli úspešné  

V roku 2005 podpredseda vlády a minister spravodlivosti navrhol začať regulovať profesionálne 
lobistické aktivity ako súčasť záväzku regulovať lobing v programe vlády z roku 2002. Podľa návrhu 
zákona mali lobisti každé tri mesiace zverejňovať správy o svojich lobistických aktivitách vrátane 
zverejňovania príjmov a výdavkov raz ročne. Návrh zákona sa však nevzťahoval na kľúčové subjekty 
akými sú mimovládne organizácie a lobistické činnosti boli zúžené na stretnutia, ktoré sa konali v 
priestoroch Národnej rady. Návrh zákona bol na jeseň 2005 stiahnutý z parlamentu kvôli príliš veľkému 
počtu pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov predložených poslancami, z ktorých niektorí tvrdili, že 
návrh zákona by znamenal príliš veľa byrokracie. 

Zdroj: (Transparency International Slovakia, 2015[66]) 

Napriek tomu sa v Slovenskej republike objavil nový impulz na zvýšenie integrity a transparentnosti 
lobingu, keďže transparentnosť zákonodarných procesov sa stala strategickou prioritou vlády SR, 
zakotvenou v Protikorupčnej politike na roky 2019 - 2023. Opatrenia 2.1 a 2.5 Protikorupčnej politiky SR 
predpokladajú prijatie právneho rámca upravujúceho lobing, ako aj mechanizmov umožňujúcich 
legislatívnu stopu. Za predloženie návrhu zákona o lobingu je zodpovedný podpredseda vlády, pričom 
spolu-gestorom je ministerstvo hospodárstva. Súčasný termín je stanovený na 31. decembra 2022.  

Odporúčanie OECD o zásadách transparentnosti a integrity lobingu (ďalej len "zásady lobingu") stanovuje, 
že krajiny by mali zabezpečiť primeraný stupeň transparentnosti, aby verejní činitelia, občania a podniky 
mohli získať dostatok informácií o lobistických aktivitách. Nástroj na zabezpečenie transparentnosti lobingu 
na úrovni OECD prijalo v súčasnosti 22 krajín. Väčšina týchto krajín má verejné online registre, v ktorých 
lobisti resp. verejní činitelia zverejňujú informácie o svojich interakciách. Tak je to napríklad v Austrálii, 
Kanade, Čile, Francúzsku, Írsku či Spojených štátoch. V Holandsku existuje dobrovoľný register v 
Snemovni reprezentantov, kde môžu lobistické firmy, mimovládne organizácie a podniky zaregistrovať 
určité údaje. Uplatňuje sa aj prístup vyžadovať od niektorých verejných činiteľov, aby zverejňovali 
informácie o svojich stretnutiach s lobistami prostredníctvom otvorených agend (Španielsko + EÚ na úrovni 
vyšších verejných činiteľov). Iné krajiny vyžadujú zverejňovanie informácií ex post o tom, akým spôsobom 
boli prijaté rozhodnutia (tzv. "legislatívna stopa"). Island, Lotyšsko, Luxembursko a Poľsko zaviedli takéto 
požiadavky (OECD, 2021[56]). Zverejnené informácie môžu mať podobu tabuľky alebo dokumentu, v 
ktorom je uvedená totožnosť lobistov, s ktorými sa stretli, zúčastnených verejných činiteľov, predmet a 
výsledok ich stretnutia, ako aj hodnotenie toho, ako boli získané podnety zohľadnené v konečnom 
rozhodnutí (Rámček 5.4). 
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Rámček 5.4. Zverejňovanie informácií ex post o tom, ako sa prijímajú rozhodnutia v Lotyšsku 

V Lotyšsku sú zamestnanci, na ktorých sa vzťahujú požiadavky na transparentnosť, povinní informovať 
priameho nadriadeného alebo vedúceho inštitúcie o každom predpokladanom stretnutí s lobistami a 
zverejniť informácie, ktoré od lobistov dostali, vrátane toho, aké záujmy zastupujú, aké návrhy boli 
vyjadrené a akým spôsobom boli zvážené. Ak sa návrh vyjadrený lobistami zohľadní pri príprave alebo 
prijímaní rozhodnutia, musí sa to uviesť v dokumente súvisiacom s takýmto rozhodnutím (napr. v 
zhrnutí, vyhlásení, sprievodnom liste) a podľa možnosti zverejniť. 

Zdroj: (OECD, 2021[56]) 

Zo skúseností OECD vyplýva, že spôsoby, akými zainteresované strany spolupracujú s orgánmi verejnej 
správy, zahŕňajú širokú škálu postupov a aktérov a menia sa aj z hľadiska povahy a formy v súvislosti so 
širším spoločenským vývojom, ako je digitalizácia a nástup sociálnych médií, v dôsledku čoho sa lobovanie 
stalo zložitejším ako kedykoľvek predtým. Napríklad fenomén známy ako "astroturfing" – čo v praxi 
znamená vytváranie a financovanie občianskych združení alebo organizácií s cieľom vytvoriť dojem širokej 
občianskej podpory pre určitú politiku alebo agendu, uviedla Transparency International Slovensko ako 
bežnú lobistickú prax v krajine. Okrem toho reguláciu vplyvu podnikov ďalej komplikuje aj rastúca 
globalizácia, keďže mnohé nadnárodné spoločnosti sa stali súčasťou ekonomiky hostiteľských krajín, čím 
sa stierajú národné hranice. Zásady lobingu OECD preto jasne uvádzajú, že lobing by sa mal „posudzovať 
širšie a inkluzívnejšie, aby sa zabezpečili rovnaké podmienky pre záujmové skupiny, či už ide o 
podnikateľské alebo neziskové subjekty, ktorých cieľom je ovplyvňovať verejné rozhodnutia”. Napríklad 
Kanada, Írsko a register transparentnosti EÚ poskytujú širokú definíciu pojmov "lobista" a "lobing", pričom 
opatrenia na zabezpečenie transparentnosti ukladajú rovnako všetkým subjektom, ktorých cieľom je 
ovplyvňovať rozhodovanie (Rámček 5.5). 

Rámček 5.5. Definovanie lobingu vo vnútroštátnych predpisoch: Kanada, Írsko a EÚ  

Zákon o regulácii lobingu v Írsku  

Zákon o regulácii lobingu z roku 2015 je jednoduchý a ucelený: každý jednotlivec, spoločnosť alebo 
organizácia občianskej spoločnosti, ktorá sa snaží priamo alebo nepriamo ovplyvňovať úradníkov v 
otázkach verejnej politiky, sa musí zapísať do verejného registra a oznámiť každú lobistickú činnosť. 
Pravidlá sa vzťahujú na akékoľvek stretnutie s vysokopostavenými verejnými činiteľmi, ako aj na listy, 
e-maily alebo tweety, ktorých cieľom je ovplyvniť verejnú politiku. 

Podľa tejto úpravy je lobista každý, kto zamestnáva viac ako 10 osôb, pracuje pre advokačný orgán, je 
profesionálom plateným klientom za komunikáciu v mene niekoho iného alebo komunikuje o územnom 
rozvoji. Všetky fyzické a právnické osoby, na ktoré sa vzťahuje táto definícia, sú povinné registrovať sa 
a zverejňovať lobistické činnosti, ktoré vykonávajú, ako aj dodržiavať stanovený kódex správania. 

Regulácia sociálnych médií ako nástroja lobingu v Kanade a na úrovni EÚ 

Kanadský register lobistov a Register transparentnosti EÚ vyžadujú, aby lobisti zverejňovali informácie 
o využívaní médií ako nástroja lobovania. V Kanade sú lobisti povinní zverejniť všetky používané 
komunikačné techniky, ktoré zahŕňajú akékoľvek výzvy na členov verejnosti prostredníctvom masmédií 
alebo priamou komunikáciou, ktorých cieľom je presvedčiť verejnosť, aby komunikovala priamo s 
verejnými činiteľmi s cieľom vyvinúť na nich tlak, aby podporili určitý názor. Zákon o lobingu tento typ 
lobovania kategorizuje ako „komunikáciu zdola”. Podobne register transparentnosti EÚ zahŕňa činnosti 
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zamerané na "nepriame ovplyvňovanie" inštitúcií EÚ vrátane využívania sprostredkovateľských 
vektorov, ako sú médiá, verejná mienka, konferencie alebo spoločenské podujatia. 

Zdroj: (OECD, 2021[56]) 

V záujme stanovenia komplexného rozsahu pôsobnosti právnej úpravy by návrh zákona o lobingu mohol 
obsahovať širší prístup k lobingu, ktorý by zahŕňal akékoľvek „konanie spočívajúce v zákonnom pokuse 
ovplyvniť tvorbu, realizáciu, výkon a hodnotenie verejnej politiky alebo predpisov spravovaných verejnými 
činiteľmi výkonnej, zákonodarnej alebo súdnej moci na miestnej, regionálnej alebo celoštátnej úrovni" 
(OECD, 2021[56]). Definícia lobingu by sa nemala obmedzovať len na profesionálny lobing a mohla by 
zahŕňať napríklad organizácie občianskej spoločnosti a všetky ostatné organizácie, ktoré sa snažia 
ovplyvňovať. Okrem toho by sa lobistické činnosti nemali zužovať na komunikáciu medzi lobistom a 
verejným činiteľom. 

Okrem toho by zákon mohol zabezpečiť aj verejnú dostupnosť informácií o lobistických aktivitách. Zásady 
lobingu výslovne uvádzajú, že zverejňovanie informácií by malo pomôcť dosiahnuť cieľ umožniť verejnú 
kontrolu lobistickej činnosti. V Kanade napríklad požiadavka, aby lobisti zverejňovali mesačné správy o 
komunikácii, umožnila včasné zverejnenie informácií o lobistických aktivitách súvisiacich s COVID-19, 
ktoré uvádzali ciele lobistických aktivít, ako aj verejných činiteľov a politiky, na ktoré sa zameriavali (OECD, 
2021[56]).  

Okrem toho by mal zákon jasne stanoviť zodpovednosť za monitorovanie dodržiavania právnych predpisov 
o lobingu, stanoviť sankcie za ich nedodržiavanie a zabezpečiť dostatočné zdroje na dosiahnutie cieľov 
zákona. Kľúčovou výzvou bude najmä navrhnúť nástroje na zber, overovanie a správu informácií 
o lobistických praktikách tak, aby ich bolo možné zverejňovať v otvorenom, opakovane použiteľnom 
formáte a používať na analýzu trendov vo veľkých objemoch údajov. Overovanie a analýzu údajov môže 
uľahčiť najmä systematická analýza údajov a umelá inteligencia. Napríklad Francúzsko vyžaduje 
elektronickú registráciu a predkladanie správ o činnosti s funkciami, ktoré uľahčujú zverejňovanie 
informácií. Vysoký úrad pre transparentnosť vo verejnom živote práve vytvoril automatický mechanizmus 
overovania pomocou algoritmu založeného na umelej inteligencii, ktorý má pri overovaní výročných správ 
o lobistickej činnosti odhaliť potenciálne nedostatky (OECD, 2021[56]). 

Zvyšovanie povedomia a konzultácie so zainteresovanými stranami o lobingu 

Tak ako v mnohých krajinách, aj v Slovenskej republike má lobing negatívnu konotáciu. Čiastočne to 
vyplýva z viacerých nedávnych prípadov neoprávneného ovplyvňovania a korupcie prostredníctvom 
lobingu, ale má to aj základ v zásadnejšej, "tradičnej", nedôvere v štát a politiku.  

Na zlepšenie vnímania lobingu medzi občanmi by Slovenská republika mohla ďalej 
podporovať účasť zainteresovaných strán na tvorbe a uplatňovaní právnych predpisov o 
lobingu a zvyšovať o tejto téme informovanosť 

 Obnovený záväzok vlády Slovenskej republiky a perspektívne vypracovanie nových opatrení v rámci 
verejných politík v oblasti lobingu vytvára impulz na obmedzenie tohto negatívneho vnímania, a to 
prostredníctvom zapojenia zainteresovaných strán do tvorby a implementácie právnej úpravy lobingu, ako 
aj prostredníctvom zvyšovania povedomia. 

V bode 6. Protikorupčnej politiky SR sa odporúča, aby vedúci Kancelárie Národnej rady SR 
a splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti poskytli súčinnosť pri príprave návrhu 
zákona o lobingu. Okrem toho, Národná rada Slovenskej republiky stanovila, že na vypracovanie návrhu 
zákona o lobingu bude zriadená pracovná skupina. Ako však uviedli slovenské zainteresované strany 
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počas zisťovacích rozhovorov, prípravná fáza sa účinne nezačala a zatiaľ sa neuskutočnili žiadne 
konzultácie. Zloženie pracovnej skupiny tiež ešte nie je známe, ale pravdepodobne bude zahŕňať 
zástupcov organizácií občianskej spoločnosti a súkromného sektora. Slovenská republika by mohla ďalej 
spolupracovať so zainteresovanými stranami a občanmi s cieľom zapojiť ich do procesu tvorby právneho 
rámca upravujúceho lobing a do jeho implementácie podľa vzoru Írska (Rámček 5.6). Inkluzívny proces 
tohto druhu môže napomôcť zmierneniu negatívneho vnímania lobingu. 

Rámček 5.6. Podpora posunu spoločenskej kultúry smerom k regulácii lobingu v Írsku  

Írska právna úprava o lobingu vstúpila do platnosti v roku 2015 a bola vypracovaná na základe 
rozsiahleho procesu pripomienkovania, v rámci ktorého sa zohľadnili stanoviská k jej koncepcii, 
štruktúre a implementácii na základe odporúčania OECD o zásadách transparentnosti a integrity v 
lobingu.  

Komisia pre štandardy vo verejných funkciách zriadila poradnú skupinu zainteresovaných strán z 
verejného aj súkromného sektora s cieľom napomôcť zabezpečeniu účinnej prípravy a implementácie 
zákona. Toto fórum slúžilo na informovanie o komunikácii, informačných produktoch a vývoji 
samotného online registra. Komisia tiež vypracovala komunikačnú a informačnú stratégiu na zvýšenie 
povedomia a pochopenia novej úpravy. Vypracovala a zverejnila usmernenia a informačné zdroje na 
webovej stránke, aby zabezpečila pochopenie systému. Tieto materiály zahŕňajú informačný leták, 
všeobecné usmernenia k zákonu a usmernenia špecifické pre určených verejných činiteľov a volených 
funkcionárov. 

Dňa 28. novembra 2018 vydala komisia pre štandardy vo verejných funkciách Kódex správania pre 
osoby zapojené do lobistických činností. Definícia tohto kódexu vychádzala aj z rozsiahleho procesu 
pripomienkovania, do ktorého boli zapojení miestni, vnútroštátni aj medzinárodní aktéri. Všetky vstupy 
do tohto procesu boli spolu s kódexom zverejnené na webovej stránke komisie. 

Zákon o lobingu stanovuje pravidelné preskúmanie fungovania zákona ministrom pre výdavky a 
reformy. Pri týchto preskúmaniach sa zohľadňujú podnety od kľúčových zainteresovaných strán vrátane 
subjektov vykonávajúcich lobistické činnosti a orgánov, ktoré ich zastupujú. Preskúmania ukázali, že 
zákon má dnes širokú podporu medzi lobistami napriek tomu, že ide o jeden z najprísnejších zákonov 
o transparentnosti lobingu v OECD. Zákon rýchlo rozptýlil počiatočné obavy a znepokojenie, že 
nariadenie bude brániť lobistom a verejným činiteľom vo vzájomnej interakcii. Zákon uznal lobing za 
legitímnu činnosť, podporil profesionalizáciu lobingu v Írsku a lobistom poskytol silnú hodnotu pre 
reputáciu lobingu.  

Zdroj: (OECD, 2020[67]; Ministerstvo verejných výdavkov a reforiem, 2020[68]) 

Okrem toho môže byť šírenie informácií o budúcom právnom rámci pre lobing súčasťou širšej stratégie 
informovania a zvyšovania povedomia širokej verejnosti o prevencii korupcie. Rôzne zainteresované 
strany zo súkromného sektora a občianskej spoločnosti môžu tieto posolstvá posilňovať. Kľúčové prvky 
kampane na zvyšovanie povedomia sú opísané v kapitole 4, a ako sa tam tiež uvádza, bolo by dobré, keby 
ministerstvo hospodárstva spolu s odborom prevencie korupcie úradu vlády vypracovalo celkovú 
komunikačnú stratégiu, vyčlenilo potrebné zdroje a ujalo sa vedenia jej implementácie. 
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Zlepšenie rozmanitosti a transparentnosti v expertných skupinách a poradných 
orgánoch 

Poradným orgánom alebo expertnou skupinou (ďalej len "poradná skupina") sa rozumie akýkoľvek výbor, 
rada, komisia, rada, konferencia, panel, pracovná skupina alebo podobná skupina, prípadne ich podvýbor 
alebo iná podskupina, ktorá poskytuje vládam poradenstvo, expertízu alebo odporúčania. Takéto skupiny 
sú zložené z členov verejného a súkromného sektora resp. zástupcov občianskej spoločnosti a môžu byť 
zriadené výkonnou, zákonodarnou alebo súdnou mocou. Vlády naprieč OECD tieto skupiny vo veľkej 
miere využívajú na poskytovanie informácií pri tvorbe a vykonávaní verejnej politiky. 

Poradné skupiny môžu pomôcť posilniť rozhodovanie založené na dôkazoch. Bez dostatočnej 
transparentnosti a záruk proti konfliktu záujmov však môžu riskovať oslabenie legitímnosti svojich rád 
alebo poskytovať poradenstvo, ktoré je buď nesprávne alebo neobjektívne, bez verejnej kontroly. 
Zástupcovia súkromného sektora, ktorí sa zúčastňujú týchto skupín, majú priamy prístup k procesom 
tvorby politík bez toho, aby boli považovaní za externých lobistov, a môžu, či už nevedome alebo vedome, 
uprednostňovať záujmy svojej spoločnosti alebo odvetvia, čo môže tiež zvýšiť potenciál konfliktu záujmov.  

Aby bola možná verejná kontrola musia byť informácie o štruktúre, mandáte, zložení a kritériách výberu 
takejto skupiny dostupné online. Okrem toho by mali byť transparentné aj agendy, záznamy rozhodnutí a 
zhromažďovanie dôkazov, ale za predpokladu, že sa chránia dôverné informácie, a bez toho, aby bola 
práca týchto skupín zdržiavaná (OECD, 2017[69]).  

Slovenská republika by mohla zaviesť pravidlá pre zriadenie, zloženie a fungovanie 
poradných a expertných skupín  

V Slovenskej republike neexistujú povinné požiadavky na zverejňovanie informácií o expertných a 
poradných skupinách. Preto by prvým zlepšením bolo vykonať zmapovanie rôznych expertných skupín a 
orgánov, ktoré pôsobia pri jednotlivých odvetviach a rezortoch. Táto úloha by mohla byť začlenená 
do sektorových protikorupčných plánov, za ktoré sú zodpovedné jednotlivé rezortné ministerstvá a vládne 
agentúry. Po druhé, zloženie týchto skupín by sa malo zverejniť online, aby sa umožnila verejná kontrola. 
Po tretie, pre každú z týchto expertných a poradných skupín by mali byť zavedené transparentné postupy 
pre nábor, výber a odmeňovanie expertov, ako aj pre riadenie konfliktov záujmov. Jednou z metód 
zabezpečenia týchto postupov dobrej správy je kódex správania alebo kódex transparentnosti pre 
pracovné skupiny. V tejto otázke môže Slovenská republika čerpať zo skúseností Írska a jeho Kódexu 
transparentnosti pre politické pracovné skupiny (Rámček 5.7).  
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Rámček 5.7. Írsko má Kódex transparentnosti pracovných skupín pre verejné politiky 

V Írsku musí dodržiavať kódex transparentnosti každá pracovná skupina zriadená ministrom alebo 
orgánom verejnej správy, ktorá zahŕňa aspoň jedného určeného verejného činiteľa a aspoň jednu 
osobu mimo verejnej služby, a ktorá skúma, hodnotí alebo analyzuje akúkoľvek otázku verejnej politiky 
s cieľom podať o nej správu ministrovi alebo orgánu verejnej moci. 

Interakcie medzi členmi politických pracovných skupín sú vyňaté z požiadaviek na transparentnosť 
lobovania len vtedy, ak pracovná skupina dodržiava Kódex transparentnosti, ktorý vyžaduje, aby 
skupina zverejnila členstvo, mandát, programy a zápisnice zo zasadnutí. Ak sa požiadavky kódexu 
nedodržiavajú, interakcie v rámci skupiny sa podľa zákona považujú za lobistickú činnosť. Očakáva sa, 
že ministerstvo alebo verejný orgán, ktorý pracovnú skupinu zriadil, zabezpečí uplatňovanie kódexu. 

Zdroj: Ministerstvo verejných výdavkov a reforiem (Department of Public Expenditure and Reform), Kódex transparentnosti pripravený 

v súlade s §5 (7) Zákona o regulácii lobingu 2015, https://www.lobbying.ie/media/5986/2015-08-06-transparency-code-eng.pdf. 

Okrem toho, hoci sa to netýka priamo transparentnosti, vyvážené zastúpenie záujmov v zmysle zástupcov 
súkromného sektora a občianskej spoločnosti (ak je to relevantné), ako aj odborných znalostí z rôznych 
oblastí, pomáha zabezpečiť spravodlivosť a rozmanitosť v poradenstve poradnej skupiny. Napríklad 
nórske ministerstvo pre miestnu samosprávu a modernizáciu zverejnilo usmernenia o využívaní 
nezávislých poradných výborov, v ktorých sa uvádza, že zloženie takýchto skupín by malo odzrkadľovať 
rôzne záujmy, skúsenosti a perspektívy. O tomto type usmernení môže uvažovať aj Slovenská republika. 

Posilnenie štandardov integrity pre verejných činiteľov v oblasti lobovania  

Lobovanie a ovplyvňovanie sa nedeje vo vákuu; vždy je doň zapojený partner na strane vlády alebo na 
strane verejného sektora, v širšom slova zmysle. Čím silnejšie sú teda mechanizmy integrity 
zamestnancov verejného sektora, tým menšia je pravdepodobnosť, že lobovanie povedie k 
neprimeranému vplyvu resp. zneužitiu moci. Preto je dôležité preskúmať tento širší ekosystém noriem 
integrity vo verejnom sektore a pochopiť, ako môžu obmedziť neprimeraný vplyv. Napríklad účinné politiky 
v oblasti darov môžu chrániť neutralitu zamestnancov verejného sektora. Spoľahlivý systém majetkových 
priznaní môže pomôcť upozorniť na situácie nezákonného obohacovania a neprimeraného vplyvu. Účinný 
systém ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti môže slúžiť ako prevencia aj ako mechanizmus 
na odhaľovanie neprimeraného vplyvu prostredníctvom lobingu a zneužívania moci. Viacerým z týchto 
noriem integrity sa podrobne venuje kapitola 2 tejto publikácie. V tejto časti je uvedený výber ďalších 
odporúčaní, ktoré sa týkajú konkrétne lobingu. 

Slovenská republika by mohla zaviesť osobitné štandardy integrity pre verejných 
činiteľov týkajúce sa spolupráce s lobistami  

Rozhodnutia ovplyvňujúce tvorbu verejných politík zostávajú prednostným právom ich tvorcov, ktorí sú 
strážcami verejného záujmu a zvažujú všetky úvahy o prijatí politiky z tohto hľadiska. Zásady lobingu 
naznačujú, že krajiny by mali stanoviť také normy, ktoré by verejným činiteľom poskytli jasné pokyny, ako 
môžu spolupracovať s lobistami a zástupcami záujmových skupín. Preto môžu byť štandardy integrity a 
etické povinnosti týkajúce sa lobingu zahrnuté do osobitného zákona o lobingu alebo zahrnuté do 
všeobecných štandardov pre verejných činiteľov, ako je napríklad etický kódex verejného činiteľa.  

 

https://www.lobbying.ie/media/5986/2015-08-06-transparency-code-eng.pdf
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V závislosti od typu dokumentu, v ktorom sú obsiahnuté, môžu štandardy pre verejných činiteľov a ich 
interakcie s lobistami zahŕňať:  

 Povinnosť zaobchádzať s lobistami rovnako tým, že im poskytnú spravodlivý a rovnocenný prístup. 

 Povinnosť odmietnuť stretnutia s lobistami, ktorí sa nezaregistrovali (ak je zavedený povinný 
register lobistov). 

 Povinnosť nahlasovať príslušným orgánom porušenie pravidiel súvisiacich s lobingom (vrátane 
pravidiel o daroch). 

 Povinnosť zverejňovať informácie o svojich stretnutiach s lobistami (prostredníctvom registra 
lobistov alebo otvorených agend). 

Vzhľadom na súčasnú absenciu týchto štandardov vo verejnom sektore v Slovenskej republike by vláda 
mohla zvážiť zahrnutie štandardov a usmernení pre verejných činiteľov týkajúcich sa ich interakcie s 
lobistami a zástupcami záujmových skupín do pripravovaného zákona o lobingu resp. do Etického kódexu, 
ktorý sa v súčasnosti pripravuje (pozri kapitolu 2). Príklady z Austrálie, Čile a Holandska môžu slúžiť ako 
zdroj inšpirácie (Pozri Rámček 5.8). 

Rámček 5.8. Štandardy správania a usmernenia o lobingu pre verejných činiteľov 

Kódex správania austrálskej vlády v oblasti lobingu zahŕňa povinnosti verejných činiteľov 

Predstaviteľ vlády, na ktorého sa vzťahuje Kódex správania pre oblasť lobingu, sa nemôže vedome a 
úmyselne zúčastňovať lobistických činností lobistu alebo zamestnanca lobistu, ktorý nie je zapísaný v 
registri lobistov alebo ktorý ho neinformoval o tom, že je lobistom (o tom, či je registrovaný, meno jeho 
klientov a charakter záležitostí, ktoré chce predostrieť). Musí tiež oznámiť akékoľvek porušenie kódexu 
tajomníkovi ministerstva spravodlivosti. 

Zákon o lobingu v Čile stanovuje povinnosti pre verejných činiteľov 

Zákon o lobingu v Čile ukladá verejným činiteľom povinnosť registrovať informácie o lobingu. Verejní 
činitelia a orgány verejnej moci, ktoré ich zamestnávajú, majú povinnosť zaručiť osobám a 
organizáciám rovnaký prístup k rozhodovaciemu procesu. Orgány verejnej správy nie sú povinné 
odpovedať kladne na každú žiadosť o stretnutie alebo vypočutie; ak tak však vo veci urobia, musia 
akceptovať žiadosti o stretnutie alebo vypočutie všetkých, ktorí o ne v uvedenej veci požiadajú. 

Holandský kódex správania poskytuje usmernenia pre verejných činiteľov pri zvažovaní nepriameho 
vplyvu 

Hoci Holandsko nemá na národnej úrovni prijatú právnu úpravu o lobingu so záväznými štandardmi pre 
verejných činiteľov, holandský Kódex správania v oblasti integrity pre orgány verejnej moci na 
centrálnej úrovni pripomína verejným činiteľom, aby zvážili nepriamy vplyv: „Pri svojej práci môžete mať 
do činenia s lobistami. Ide o advokačné činnosti, ktorými sa snažia ovplyvniť rozhodovanie vo svoj 
prospech. To je povolené. Ale ste si toho vždy vedomí? A ako k tomu pristupujete? Uistite sa, že svoju 
prácu môžete vykonávať transparentne a nezávisle. Uvedomte si záujmy lobistov a rôzne možnosti 
ovplyvňovania. Dajú sa realizovať veľmi priamo (napríklad návštevou alebo pozvaním), ale aj 
nepriamejšie (napríklad spolufinancovaním výskumu, ktorý ovplyvňuje verejnú politiku). Konzultujte s 
kolegami alebo nadriadeným, kde vo vašej práci sa tieto situácie môžu vyskytnúť“. 

Zdroj: Austrália: Kódex správania pre oblasť lobingu https://www.ag.gov.au/integrity/publications/lobbying-code-conduct; Čile: Zákon o 

lobingu https://www.leylobby.gob.cl/; Holandsko: Kódex správania v oblasti integrity pre orgány verejnej správy na centrálnej úrovni, 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-71141.html  

https://www.ag.gov.au/integrity/publications/lobbying-code-conduct
https://www.leylobby.gob.cl/
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-71141.html
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Slovenská republika by mohla posilniť obdobia prechodu zamestnancov medzi 
zamestnaním vo verejnom a súkromnom sektore 

Zabezpečenie integrity v oblasti lobingu zahŕňa aj stanovenie noriem pre verejných činiteľov, ktorí opúšťajú 
svoje funkcie. Pohyb medzi súkromným a verejným sektorom vedie k mnohým pozitívnym výsledkom, 
najmä k prenosu vedomostí a skúseností. Ak však nie je riadne regulovaný, môže tiež poskytovať 
neprimeranú alebo nespravodlivú výhodu pri ovplyvňovaní verejných politík (OECD, 2004[70]; OECD, 
2010[71]). V zásadách lobingu sa uvádza, že „krajiny by mali zvážiť zavedenie obmedzení pre verejných 
činiteľov odchádzajúcich z funkcie v nasledujúcich situáciách: aby sa zabránilo konfliktu záujmov pri 
hľadaní novej pozície, aby sa zabránilo zneužitiu „dôverných informácií“ a aby sa zabránilo „prechodu na 
druhú stranu“ po skončení verejnej služby v konkrétnych procesoch, v ktorých boli bývalí činitelia 
významne zapojení. Môže byť potrebné zaviesť "prechodné obdobie", ktoré dočasne obmedzí bývalým 
verejným činiteľom lobovanie v organizáciách ich bývalého zamestnávateľa. Naopak, krajiny môžu zvážiť 
podobné dočasné obmedzenie v podobe prechodného obdobia aj pre vymenovanie alebo prijatie lobistu 
do regulačnej alebo poradnej funkcie" (OECD, 2010[72]).  

Ako sa uvádza aj v kapitole 2, Slovenská republika by mohla posilniť tieto prechodné obdobia pred a po 
skončení zamestnania vo verejnom sektore. V súčasnosti článok 8 ústavného zákona o ochrane verejného 
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov č. 357/2004 Zb. („Obmedzenia po skočení výkonu 
verejnej funkcie“) stanovuje ochranné opatrenia s cieľom regulovať prijatie nového zamestnania niektorými 
verejnými funkcionármi v súkromnom sektore počas jedného roka po skončení výkonu verejnej funkcie. 
Toto jednoročné prechodné obdobie sa vzťahuje na osoby s rozhodovacou právomocou7, ktoré počas 
dvoch rokov pred ukončením výkonu funkcie rozhodovali alebo sa podieľali na rozhodovaní o štátnej 
dotácii alebo inej forme výhody pre fyzické alebo právnické osoby. Počas prechodného obdobia títo verejní 
činitelia nesmú: 

 Byť zamestnaní v pracovnom pomere s týmito osobami, ak je ich mesačná odmena v tomto 
zamestnaní vyššia ako desaťnásobok minimálnej mzdy. 

 Byť členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu týchto osôb. 
 Byť spoločníkom, členom alebo akcionárom týchto osôb. 
 Uzavrieť zmluvu o konaní v mene týchto osôb. 

Vzhľadom na to, že v súčasnosti v Slovenskej republike neexistuje oficiálna definícia lobingu, tieto 
ustanovenia nezahŕňajú lobing ako špecifickú činnosť, ktorá by si vyžadovala uplatnenie „prechodného 
obdobia“. S cieľom zmierniť riziká konfliktu záujmov by Slovenská republika mohla rozšíriť uplatňovanie 
prechodného obdobia aj na poslancov parlamentu a odstrániť kritériá odmeňovania. 

Slovenská republika by tiež mohla zvážiť, či do tohto "prechodného" obdobia nezahrnúť ďalšie 
obmedzenia, ako napríklad zákaz používania dôverných informácií získaných počas výkonu verejnej 
funkcie a zavedenie zákazu lobistických aktivít zacielených na inštitúcie, v ktorých boli verejní funkcionári 
zamestnaní alebo s ktorými mali kontakty počas posledných dvoch rokov výkonu svojej funkcie. Napokon, 
medzi ďalšie faktory, ktoré treba zohľadniť, patrí prispôsobenie dĺžky obmedzení služobnému veku 
verejných funkcionárov alebo typu problémovej oblasti. Napríklad zákaz lobovania môže byť vhodný 
na určitý čas, ale obmedzenia týkajúce sa používania dôverných informácií by mali byť doživotné alebo až 
do zverejnenia citlivých informácií. Nový zákaz lobovania v Holandsku možno považovať za príklad na 
prístupu šitého na mieru služobného veku verejných činiteľov (Rámček 5.9).  
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Rámček 5.9. Zákaz lobingu v Holandsku 

V predpise „Zákaz lobingu na bývalých ministerstvách“ prijatom v októbri 2020 v Holandsku sa zakazuje 
ministrom a všetkým úradníkom zamestnaným na ministerstvách zamestnať sa ako lobista, 
sprostredkovateľ alebo sprostredkovateľ obchodných kontaktov s ministerstvom, ktoré zastupuje oblasť 
politiky, za ktorú boli predtým verejne zodpovední. Dĺžka zákazu lobovania je dva roky. Cieľom zákazu 
je zabrániť ministrom, ktorí odchádzajú do dôchodku alebo podávajú demisiu, aby využívali svoje 
postavenie a znalosti a siete, ktoré získali vo verejnej funkcii, v prospech organizácie, ktorá ich 
zamestnáva po ich odstúpení. Vedúci kancelárie príslušného ministerstva má možnosť vyhovieť 
odôvodnenej žiadosti bývalých ministrov, ktorí žiadajú o výnimku zo zákazu lobovania. 

Zdroj: (OECD, 2021[56]) 

Okrem toho by Slovenská republika mohla zaviesť obmedzenia týkajúce sa zástupcov súkromného 
sektora vstupujúcich do verejnej služby, čo tiež môže predstavovať značné riziko konfliktu záujmov. 
V krajinách OECD má zamestnávanie pred nástupom do verejnej funkcie rôzne formy, ako sú zákazy 
a obmedzenia na určité obdobie, zverejnenie záujmov pred nástupom do funkcie alebo pri nástupe 
do funkcie, etické usmernenia, predbežné kontroly integrity alebo overovanie odporúčaní. Príklad USA 
(pozri Rámček 5.10) stojí za zváženie. 

Rámček 5.10. R Obmedzenia týkajúce sa zamestnávania zamestnancov súkromného sektora 
na obsadenie pracovného miesta pri výkone verejnej funkcie v Spojených štátoch  

Na bývalých zamestnancov súkromného sektora a lobistov sa po nástupe do verejnej funkcie vzťahuje 
jednoročné prechodné obdobie v situáciách, keď je ich bývalý zamestnávateľ stranou alebo zastupuje 
stranu participujúcu na konkrétnej štátnej záležitosti. Toto obmedzenie sa vzťahuje nielen na bývalých 
zamestnancov súkromného sektora a lobistov, ale aj na všetkých zamestnancov výkonnej moci, ktorí 
v uplynulom roku pôsobili ako úradníci, riaditelia, správcovia, generálni partneri, agenti, právnici, 
konzultanti, dodávatelia alebo zamestnanci jednotlivcov, organizácií alebo iných subjektov. Na 
zamestnanca, ktorý pred nástupom do štátnej služby dostal od svojho bývalého zamestnávateľa 
mimoriadnu platbu presahujúcu 10 000 USD, sa vzťahuje dvojročné prechodné obdobie v súvislosti 
s týmto zamestnávateľom. 

Zdroj: (OECD, 2021[56]) 

Napokon by vláda mohla vytvoriť aj centrálny monitorovací mechanizmus na zabezpečenie dodržiavania 
právnej úpravy a sankcií v prípade jeho nedodržiavania. Táto zodpovednosť je v súčasnosti rozdelená 
medzi Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií, akademické senáty a komisie 
obecných zastupiteľstiev. Tieto orgány môžu na základe vyhlásenia verejného funkcionára rozhodnúť o 
udelení výnimky zo stanovených zákazov, ak je zákaz vzhľadom na povahu konania neprimeraný. Orgán 
musí svoje rozhodnutie o udelení výnimky spolu s odôvodnením zverejniť v súlade s čl. 7 ods. 8 ústavného 
zákona č. 357/2004 Z. z. (pozri čl. 8 ods. 4). Centrálny monitorovací mechanizmus môže poskytnúť vhľad 
o rozsahu a frekvencii prípadov a porušení zákona o ochrane osobných údajov, ktoré môžu byť podkladom 
pre aktualizáciu politiky alebo prerozdelenie priorít. V tejto súvislosti je možné zvážiť príklad francúzskeho 
Vysokého úradu pre transparentnosť vo verejnom živote (Pozri Rámček 5.11). 
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Rámček 5.11. Vysoký úrad pre transparentnosť vo verejnom živote monitoruje pohyb medzi 
verejným a súkromným sektorom vo Francúzsku 

Zákon zo 6. augusta 2019 o transformácii verejnej služby jasne zadefinoval francúzske mechanizmy 
monitorovania pohybov medzi verejným a súkromným sektorom tým, že oslabil Komisiu pre etiku vo 
verejnej službe a presunul niekoľko jej úloh na Vysoký úrad pre transparentnosť vo verejnom živote. 
Táto agentúra pre integritu, ktorá už kontrolovala majetkové a záujmové priznania vysokopostavených 
úradníkov a spravovala register lobingu, je teraz ústredným orgánom, ktorý dohliada na kontrolu 
pohybov medzi verejným a súkromným sektorom. 

Zamestnanie po skončení verejného sektora 

Bývalí ministri, predsedovia miestnych výkonných orgánov a členovia nezávislého správneho orgánu 
sa musia počas troch rokov od ukončenia výkonu svojej funkcie obrátiť na Vysoký úrad, aby preskúmal, 
či sú nové súkromné aktivity, ktoré plánujú vykonávať, zlučiteľné s ich bývalými funkciami.  

Za kontrolu etického správania prevažnej väčšiny štátnych zamestnancov je teraz zodpovedná 
samotná verejná správa. Táto kontrola je interná, keďže ju vykonáva hierarchicky nadriadený 
dotknutého zamestnanca, ktorý sa v prípade ťažkostí môže obrátiť na úradníka pre etiku. Ak má 
hierarchický orgán vážne pochybnosti o danom projekte, aj po tom, ako sa obrátil na úradníka pre etiku, 
môže vec postúpiť Práve Vysokému úradu pre transparentnosť vo verejnom živote. Postúpenie veci 
Vysokému úradu je povinné pre niektorých vyšších štátnych úradníkov. 

Zamestnanie pred nástupom do výkonu verejnej funkcie 

V roku 2020 bol Vysoký úrad pre transparentnosť vo verejnom živote (HATVP) poverený novou 
„predbežnou kontrolou“ pre niektoré vysoké pozície. Predbežná kontrola sa vykonáva pred 
vymenovaním do niektorej z nasledujúcich funkcií, ak osoba v období troch rokov pred vymenovaním 
zastávala niektorú z nasledujúcich funkcií v súkromnom sektore: 

 riaditeľ ústrednej správy a vedúci verejného subjektu, ktorého vymenovanie podlieha 
dekrétu Rady ministrov 

 generálny riaditeľ verejnoprospešných podnikov dodávajúcich služby regiónom, 
okresom alebo obciam s viac ako 40 000 obyvateľmi a verejných zariadení medzi-
obecnej spolupráce s vlastným daňovým systémom s viac ako 40 000 obyvateľmi 

 riaditeľ verejnej nemocnice s rozpočtom vyšším ako 200 miliónov EUR 

 člen kabinetu ministrov 

 spolupracovník prezidenta republiky. 

Zdroj: (OECD, 2021[56]) 

Poskytovanie usmernenia pre lobistov 

Podobne ako v prípade noriem integrity pre verejných činiteľov, aj lobisti sú povinní dbať na to, aby sa 
vyhýbali neoprávnenému ovplyvňovaniu a dodržiavali profesionálne štandardy vo svojich vzťahoch 
s verejnými činiteľmi, s inými lobistami a ich klientmi a s verejnosťou. 
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Slovenská republika by mohla poskytnúť usmernenia pre lobistov zo súkromného 
sektora a občianskej spoločnosti o tom, ako zodpovedne spolupracovať s tvorcami 
politík  

V Slovenskej republike zatiaľ nie sú zavedené osobitné usmernenia podporujúce zavedenie 
a uplatňovanie štandardov lobingu v domácich podnikoch a iných organizáciách ovplyvňujúcich politické 
procesy. Hlavným nástrojom podpory integrity lobistov zostávajú dobrovoľné kódexy správania sa lobistov. 
Etické štandardy prijala napríklad Slovenská obchodná a priemyselná komora. Širší súbor usmernení pre 
všetkých lobistov a zástupcov záujmových skupín z občianskej spoločnosti by však zabezpečil rovnaké 
podmienky pre všetkých lobistov a stanovil by štandardy pre celú profesiu. 

Slovenská republika by mohla rôznymi spôsobmi zvýšiť zodpovednosť súkromného sektora a organizácií 
občianskej spoločnosti za ich lobistické aktivity. Po prvé, návrh zákona, ktorý sa v súčasnosti pripravuje, 
by mohol obsahovať jasné normy a usmernenia pre lobistov, ktoré by objasnili očakávané pravidlá a 
správanie pri ich zapojení do rozhodovacieho procesu. Tieto normy správania by mohli zahŕňať: 

 etické povinnosti súvisiace s registráciou, napríklad povinnosť potvrdiť, že informácie uvedené 
v registri lobistov sú správne  

 normy správania v oblasti interakcie s verejnými činiteľmi, napríklad povinnosť informovať 
verejných činiteľov, ktorí vykonávajú lobistické aktivity, a záujmy, ktoré zastupujú, alebo povinnosť 
uvádzať presné informácie alebo neuvádzať zavádzajúce tvrdenia.  

Za druhé, Slovenská republika by mohla podporiť zodpovednú angažovanosť zahrnutím do noriem 
lobovania iných činností ovplyvňovania, ako sú činnosti súvisiace s politickými stranami alebo volebnými 
kampaňami, podporou transparentnosti pri financovaní výskumu alebo think tankov s cieľom získať 
poznatky a náhľady na konkrétne politické otázky a poskytovaním darov a iných výhod verejným činiteľom. 
V tomto zmysle by Slovenská republika mohla nasledovať príklad Kanady, ktorej Kódex správania pre 
lobistov stanovuje niekoľko štandardov integrity pre lobistov (pozri Rámček 5.12).  
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Rámček 5.12. Kódex správania kanadských lobistov  

Zásady. Lobisti musia dodržiavať základné zásady rešpektovania demokratických inštitúcií, vrátane 
povinnosti verejných funkcionárov slúžiť, čestnosti a poctivosti, otvorenosti (úprimnosti o svojich 
lobistických aktivitách) a profesionality. 

Pravidlá 

 Transparentnosť 
o Identita a účel: pri komunikácii s držiteľom verejnej funkcie musia lobisti oznámiť svoju 

totožnosť, organizáciu alebo spoločnosť, v mene ktorej sa komunikácia uskutočňuje, ako aj 
dôvody oslovenia 

o Presné informácie: lobista musí prijať všetky primerané opatrenia, aby poskytol držiteľom 
verejných funkcií presné a vecné informácie 

o Oznamovacia povinnosť: konzultujúci lobisti musia informovať každého klienta o svojich 
povinnostiach lobistov; zodpovedný úrad organizácie zabezpečí, aby zamestnanci, ktorí 
lobujú v mene organizácie, boli informovaní o svojich povinnostiach. 

 Využitie informácií: lobisti musia využívať a zverejňovať informácie získané od držiteľa 
verejnej funkcie spôsobom, ktorý je v súlade s účelom, na ktorý boli poskytnuté. 

 Konflikt záujmov: lobista nesmie navrhovať ani vykonávať žiadne činnosti, ktoré by držiteľa 
verejnej funkcie dostali do skutočného alebo zdanlivého konfliktu záujmov. 
o Prednostný prístup: lobista nesmie pre inú osobu zorganizovať stretnutie s držiteľom 

verejnej funkcie, ak medzi lobistom a držiteľom verejnej funkcie existuje vzťah, ktorý by 
mohol odôvodnene vyvolávať pocit záväzku. Lobista nesmie lobovať u držiteľa verejnej 
funkcie, s ktorým má spoločný vzťah, ktorý by sa mohol odôvodnene považovať 
za vytvárajúci pocit záväzku. 

o Politické aktivity: ak lobista vykonáva politické aktivity v mene osoby, ktoré by sa mohli 
odôvodnene považovať za vyvolanie pocitu záväzku, nesmie lobovať za túto osobu počas 
určitého obdobia, ak táto osoba je alebo sa stane verejným funkcionárom. Ak je táto osoba 
voleným úradníkom, lobista nesmie lobovať ani u zamestnancov jej úradu (úradov). 

o Dary: aby sa zabránilo vzniku pocitu záväzku, lobista nesmie poskytnúť alebo sľúbiť dar, 
službu alebo inú výhodu držiteľovi verejnej funkcie, u ktorého lobuje alebo bude lobovať, 
ktorú držiteľ verejnej funkcie nesmie prijať. 

Zdroj: Úrad komisára pre lobing, Kódex správania lobistov, https://lobbycanada.gc.ca/en/rules/the-lobbyists-code-of-conduct/  

  

https://lobbycanada.gc.ca/en/rules/the-lobbyists-code-of-conduct/
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Návrhy opatrení 

Posilnenie prístupu k informáciám s cieľom zvýšiť úlohu zainteresovaných strán v oblasti dohľadu  

 Slovenská republika by mohla zvážiť novelu zákona o prístupe k informáciám s cieľom zvýšiť 
jeho účinnosť. 

 Slovenská republika by mohla posilniť implementáciu zákona o prístupe k informáciám tým, že 
zabezpečí, aby verejné orgány a inštitúcie mali primerané ľudské a finančné zdroje 
na vybavovanie žiadostí. 

 Slovenská republika by mohla zriadiť orgán zodpovedný za dohľad nad uplatňovaním zákona 
o prístupe k informáciám a prijímanie sťažností na jeho nedodržiavanie.  

Zlepšenie zapojenia zainteresovaných strán do procesu tvorby politiky  

 Slovenská republika by mohla zlepšiť transparentnosť parlamentnej etapy tvorby zákonov. 

Posilnenie integrity a transparentnosti pri rozhodovaní  

 Slovenská republika by mohla ďalej podporovať účasť zainteresovaných strán na tvorbe 
a vykonávaní predpisov o lobingu a zvyšovať informovanosť.  

 Slovenská republika by mohla zaviesť pravidlá pre zriadenie, zloženie a fungovanie poradných 
a expertných skupín. 

 Slovenská republika by mohla zaviesť osobitné normy integrity týkajúce sa spolupráce 
s lobistami pre verejných činiteľov.  

 Slovenská republika by mohla posilniť ochranné lehoty pred a po skončení verejného 
zamestnávania.  

 Slovenská republika by mohla poskytnúť usmernenia lobistom zo súkromného sektora 
a občianskej spoločnosti, ako zodpovedne spolupracovať s tvorcami politík. 

 

Poznámky

1 Článok 26 ods. 5 ústavy z roku 1992 uvádza, že „Orgány verejnej moci majú povinnosť primeraným 
spôsobom poskytovať informácie o svojej činnosti v štátnom jazyku. Podmienky a spôsob vykonania 
ustanoví zákon“.  

2 https://www.legislationline.org/download/id/4255/file/Freedom_of_Info_act_2000_am2006_en.pdf.  

3 Analýza vychádza z RTI rankingu krajiny, ktorý bol predmetom konzultácií 22. júna 2021 https://www.rti-
rating.org/country-data/.  

4 Informácie získané zberom údajov v rámci Prieskumu OECD otvoreného spôsobu vládnutia za rok 2020 
(Survey on Open Government, SOG).  

 

 

https://www.legislationline.org/download/id/4255/file/Freedom_of_Info_act_2000_am2006_en.pdf
https://www.rti-rating.org/country-data/
https://www.rti-rating.org/country-data/
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5 Proaktívne sprístupňovanie informácií sa vzťahuje na pravidelné zverejňovanie informácií pred tým, ako 
si ich vyžiadajú zainteresované strany. Tento typ zverejňovania je nevyhnutný na dosiahnutie väčšej 
transparentnosti vo verejnej správe, pretože zabezpečuje včasný prístup k verejným informáciám 
Umožňuje občanom priamy prístup k relevantným informáciám a zároveň sa vyhýba administratívnym 
postupom, ktoré môžu byť často zdĺhavé a nákladné. Väčšina zákonov o prístupe k informáciám (PKI) 
vyžaduje proaktívne zverejňovanie minimálneho súboru verejných informácií a údajov, ktoré majú 
zverejňovať jednotlivé inštitúcie. 

6 Reaktívne sprístupňovanie informácií sa vzťahuje na právo žiadať o sprístupnenie informácií, ktoré nie 
sú verejne dostupné. V týchto ustanoveniach sa zvyčajne opisuje postup podania žiadosti vrátane toho, 
kto môže žiadosť podať, možnosti anonymity, spôsobu podania žiadosti, existencie poplatkov a lehoty na 
vybavenie žiadosti. 

7 Medzi osoby s rozhodovacou právomocou patria členovia vlády, vedúci ústredných orgánov štátnej 
správy, predseda a podpredseda Najvyššieho súdu, generálny prokurátor a špeciálny prokurátor, 
predseda a podpredsedovia Najvyššieho kontrolného úradu, štátni tajomníci, náčelník Generálneho štábu 
ozbrojených síl, riaditeľ Slovenskej informačnej služby, primátori miest a obcí, predsedovia vyšších 
územných celkov, vybraní predsedovia regulačných orgánov a iných štátnych inštitúcií. 
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Hodnotenie integrity Slovenskej republiky 
zo strany OECD 

POSKYTOVANIE ÚČINNÝCH POLITÍK VEREJNEJ INTEGRITY

Hodnotenie integrity Slovenskej republiky zo strany OECD uvádza konkrétne odporúčania 
na posilnenie protikorupčnej politiky Slovenskej republiky, najmä prostredníctvom 
identifikácie kľ účových oblastí rizika korupcie. Analyzuje štandardy integrity, vrátane 
štandardov týkajúcich sa konfliktu záujmov a zamestnávania po skončení pôsobenia vo 
verejnej službe a poukazuje na oblasti, v ktorých je potrebné odstrániť  nedostatky súčasnej 
legislatívy s cieľ om posilniť  kultúru integrity v celej verejnej správe. V tomto hodnotení sú 
zároveň navrhnuté nástroje na posilnenie spolupráce s podnikmi a občanmi, aby títo 
pochopili a dodržiavali svoje úlohy a povinnosti v oblasti integrity. Nakoniec sa v tomto 
hodnotení posudzujú rozhodovacie procesy štátu a identifikujú sa opatrenia na zlepšenie 
jeho transparentnosti a integrity pre zodpovednejšie a spravodlivejšie politiky.
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