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1. Úvod

Protikorupčn program Slovenskej inšpekcie životného prostredia (d‘alej len
..protikorupčný program“ alebo ..protikonipčný program SIŽP“) bol vypracovaný v súlade s
uznesením vlády Slovenskej republiky Č. 585/2018 z 12. decembra 2018, ktorým bola
schválená Protikorzipčná politika SR na rok-v 2019—2023 (ďalej ‚.Protikorupčná politika SR“).

Protikorupčný program SIŽP nadväzuje na schválenú Protikorupčnú politiku SR.
Predmetom tohto programu je prijatie, zavedenie. uplatňovanie a vedenie účinnej
a koordinovanej protikorupčnej politiky SIŽP v súlade zo zásadami právneho štátu a etických
noriem. Protikorupčný program SIŽP nadväzuje aj na štandardy v zmysle normy ISO 37001.

Pri tvorbe tohto protikorupčného programu sa tiež vychádzalo z vyhodnotenia
vyp]nených dotaznikov zamestnancami SIŽP o korupčných rizikách v SIŽP ako aj
z poznatkov a návrhov zamestnancov, a zároveň z poznatkov a usmemení k návrhorn
protikorupčného programu od Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

Aktuálne znenie protikorupČného programu SIŽP sa nachádza na webovom sídle
organizácie https://www.siz.sld.

Účelom tohto protikorupčného programu je zlepšit‘ protikorupČnú prevenciu, zmenšovat‘
priestor pre korupciu a odstraňovať príčiny jej vzniku. priČom za dósledné uplatňovanie
a dodržiavanie protikorupčných zásad a ostatných ustanovení tohto programu majú
zodpovednost‘ všetci zamestnanci SIŽP.

CieVom tohto protikorupčného programuje poskytnúť zamestnancom SIŽP postup alebo
návod na predchádzanie kompcie zavedením funkčného systému riadenia kowpčných rizik
a identiflkáciu rizikových oblasti z hfadiska korupcie, čím dochádza k zmenšovaniu priestow
vzniku a existencie kompcie a k zlepšeniu protikorupčnej prevencie.

2. Deftnícia pojmov a skratiek

Na účely realizácie protikorupčného programu sa použiva toto vvmedzenie pojmov:

Integrita - vlastnost‘ osoby, ktorá sa dósledne prejavuje v čestnom. poctivom,
nestrannom a dóveryhodnom konaní v súlade so všeobecne uznávanými hodnotami, etickými
zásadami, normami a pravidlami. Micra integrity jednotlivca, orgánu verejnej moci i celého
systému inštitúcii sa hodnotí podľa vonkajších prejavov a konania v súlade s deklarovanými
hodnotami a zásadami. V tomto zmysle je medzi integritou a tendenciou ku korupcii
nepriamoúmerný vzt‘ah. Treba zdóraznit‘, že pojem „integrita“ nie je totožný s pojmom
„bezúhonnosť“, ktorá sa podľa príslušných právnych predpisov SR preukazuje
výpisom/odpisom z registra trestov.

3



Korupcia - zneužitie moci alebo postavenia vo vlastný prospech alebo v prospech mých
osöb sa opiera o Dohovor OSN proti korupcii.‘) Podobne aj Európska kornisia (EK) v súvistosti
s Európskymi štmkturálnymi a investičnými fondami (EŠIF) používa všeobecné vymedzenie
pojmu kowpcia, ktorú chápe ako „ zneužitie (‘verejného) postavenia na osobný prospech 2)

Zdórazňuje, že korupčnými platbami či transakciami sa napomáha mnohým ďalším druhom
podvodov, ako sú napriklad falošné fakturácie, fiktívne výdavky alebo neplnenie zmluvných
špecifikácií.

Aj keď v čase vypracovávania tohto dokumentu samotný pojem korupcia nic je ako
termín v slovenských právnych predpisoch osobitne vymedzený. v zákone č. 300/2005 Z. z.
Trestný zákon v znení neskoršich predpisov (ďalej len .Jrestný zákon“ ) sa v 328 až 336b
uvádzajú druhy konania súvisiaceho s kowpciou či úplatkárstvom. Termín korupcia má preto
v tomto dokLnncntegenerkký ;ývzam, ktorý zahtňa nielen všetky uvedené druhy konania, ale
aj akékoľvek má konanie poškodzujúce verejný záujem. Zahňa takisto zneužívanie moci,
právomoci, vplyvu či postavenia, navádzanie na takéto zneužitie, klientelizmus, rodinkárstvo,
protekcionárstvo, vydieranie3), konflikt záujmov, nezákonný lobing, poskytovanie ti prijírnanie
nená]ežitých výhod bez poskytovania protislužby (tzv. priknnovanie) a spreneveru vercjných
zdrojov. Zneužitie právomoci verejného činitela v zmysle 326 Trestného zákona je vo svojej
podstate takisto korupciou, rovnako ako trestné činy pri verejnom obstarávaní a vcrejnej
dražbe4) ti machinácie v súvislosti s konkurzným a vyrovnacím konaním.56

V norme ISO 37001 má pojem korupcia generický charakter a vymedzuje sa ako
„ponúkanie, sl‘ubovanie, dávanie, prijítnanie alebo požadovanie neoprávnenej výhody
akejkofvek hodnoty (k(orá by ;;ohla byl‘Jinančná cdebo nejinančná,), priamo alebo nepriamo
a bez ohľadu na mieslo (mies/cQ, v rozpore s platnými prdvnymi predpismi, ako aj úp/a/ok
alebo odntena pre osobit, k/orá koná alebo Sc! xc/rába konat‘ v súvislos/i s výkonnosťon plnenia
povinností lej/o osoby“.

Korupčnó riziko7) - v užšom zmysle sa pod týmto pojmom rozumie existencia
príležitosti, pravdepodobnosti alebo možnosti vzniku korupcie a nákladov spojených s touto
korupciou. Zahřňa aj príčiny alebo podmienky, ktoré ul‘ahčujú vznik situácie priaznivej pre
podplácanie, korupciu, korupčné správanie8) alebo konanie priaznivej pre korupčně správanie
alebo konanie.

1) Články Ii až 19 Dohovoru Organizácie Spojených národov proti korupcii (434/2006 Z. z.);
- imntk Áwudocu ueo t trcat iCU NC AC 1‘ uhl kut ii fl uncn t ion.- (IS —50(126 E .pdf)

2) DOkUment FK Posúdcni‘ ri:ika podvodu a ‚k/oné o pr/moraně opalrenia proti podvodom, Európske širukturólne
a investičné fondy — usmernenia pre členské štáty a orgány zapojené do programu, 16.06.2014, Eurúpska kornisia, EGESIF
14—0021—00. (hup%:/kc.europu.eu/sfc/sitcs/sfc2fl I4ít5lcsĺsfc-Iile/uuidztnee Ířaud risk a«essment k.tnlt)
3) Pozn glosúr fl https:/ĺwww.tr ost trenev.oru/ulossarv/term/extoiiion.
4) Pozn * 266 Trestného zákona.
5) Pozn * 241 Trestného zákona. -

6) v tomto kontcxtejc vhodné posůdif pásobnosť špecializovnných orgánov, najmä však Specializovaného trestného súdu.
7) Medzi pojmami ..korupčné riziko a „riziko kowpcie“ je rozdiel. ‚.Riziko korupcie“ znamená riziko, ktorú vyplýva
z korupci; resp. podplácania.
6) Vrátane poslojn, reči, pohyhov, gest, signálov a dalších prejavov, o ktorých je možné odóvodnene predpokladaC, že osoba
dáva najavo svoj úmysel byť účastn[kom korupčného vzfahu.
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Odvetné opatrenie - ktorákoľvek z týchto činnosti usktttočňovaných proti
oznamovateľovi za to, že oznámil podozrenie z korupčného alebo mého protispoločenského
konania či neetického správania: disciplinámy postih, vyhrážanie, diskriminácia, šikanovanie,
verejné alebo neverejné ponižovanie, stalking (prenasledovanie)9), bossing‘°), mobbing),
nátlak. vydieranie, neprimerané zvýšenie pracovnej zát‘aže.

Partner vecného vzt‘ahu (obcbodný partner) - extemá strana, s ktorou organizácia‘2)
má vecný vzťaW3) alebo plánuje zriadiť nejakú formu vecného vzt‘ahu.

Protikorupčná prevencia („predchádzanie korupciť‘, „prevencia korupcie“) -

systematické postupy na a) odhaľovanie a odstraňovanie príčin. príležitostí a podmienok
pdaznivých pre vznik a existenciu kowpcie; b) zmenšovanie a odstraňovanie korupčných
rizik; c) zníženie pravdepodobnosti alebo možnosti vzniku korupcie d) odrádzanie osób od
páchania trestných Činov kompcie; e) posilňovanie kultúry etiky, integrity a protikorupčného
povedomia.

Systém protikorupčného manažérsh‘a znamená súbor vzájomne prepojených alebo
vzájomne sa ovplywňujúcich pn‘kov organizácie na vytvorenie protikorupčných politik, cieľov
a procesov na dosahovanie protikorupčných cieľov. 11)

Verejná integrita - chápe sa ako dösledný súlad konania so spoločnými etickými
hodnotami, zásadami a normami s cieFom podporovať a uprednostňovať verejný záujem pred
súkromnými záujmami vo verejnom sektore)5) V kontexte činnosti orgánov verejnej moci sa
zároveň chápe ako čestnosť. poctivosť, nezaujatost‘, nestrannost‘, rešpektovanie dóstojnosti.
slušnost‘, korektnosť, transparentnosť a dóveryhodnosť pri vykonávaní úradných povinností a
zverených právomocí. Je nesporné, že medzi verejnou integritou a korupciou je
nepriamoúmemý vzťah.

Verejný záujem‘6) sa chápe ako záujem trvalo a udržateľne zlepšovať v súlade So
zásadami právneho štátu a všeobecne uznávanými zásadami etiky a morálky kvalitu života,

9) Napriklad, kcď Sa O oznámeni protispoočcnskej činnosti začne byť činnosC, plnenie pracovných povinnosti, dochádzka
apod. zamestnanca-oznamovaieľa neprimerane kontrolovaná a nad takú micru. ktorá je ináč bežná pri kontrole mých
zamestnancov.
IQ) Napr. odlišné odmcňovanie v neprospech oznamovateľa. zvýšené požiadavkv na jeho výkony v práci, privlasiňovanie
si výsledkov jeho práce nadriadeným, vyvijanie časového tlaku na oznamovaleUa. zadůvanie práce a úloh, ktoiých cieľom
je ponížit‘ oznamovateľa.
°) Šikanůzne správanie voči oznamovateľovi apodnecovanie do lakého správania, napr. verbálne útoky, izolovanic
oznamovatela od skupiny ostatných pracovníkov v organizačnom útvare. ohováranie. psychický nátlak, komunikúcia

oznamovatel‘om sarkastickým tónom apod.
12) Podľa ISO 37001 je to osoba alebo skupina ľudi, ktorá na dosahovanie svojich cieľov má vlnstné hinkcie
so zodpovednosťami, právomocami a vzťahmi.
3) Vccný vzťah sa podl‘a ISO 37001 chápe v širšom zmysle tak, že predstavuje činnosti. ktoré sú relevantné na účely existencie

organizácie.
4) V norme STN ISO 37001:2019-02 (01 0106) Sa použ[va termín „systém manažčrstva proti korupcii‘. Na účely tohto

protikorupčného programu sa namiesto neho ako synonymum používa priezračneji termín ‚systém protikorupčného
manažérstva“. V hovorovej rečije akceptovatel‘ný aj výraz ‚.protikorupčné riadenie“.
IS) Odporůčaníe Rady OECD o verejncj integrize, OECD 26.1.2017. hitp://www.oecd.orWenv/ethicsĺrecommendation-puhlic
inIeriLy; https:Ywww.hojprotikorucii.gov.sk/data/flles!7024 recommendationsvk—wch.PDF
16) V zákone Č. 357/2004 Z. z. jev * 2 ods. 2 pojem verejný záujem na účely tohto zákona vymcdzený ako „zánjem, ktoiý
prináša ornjetkovi prospech alebo ini prospech všetkým občanom aiebo véčšine občanov“. V zákone Č. 552/2003 Z. Z.
Sav 2 ods. 2 verejný záujem chápe ako »zdiL/em, ktorý prináša maje:kotý prospech a/cbo inýprospech všetkým občanom
aiebo váčiine občanov. U :amestnancov zamesžnávateľa, ktorýrni sú právnické osoby pod/a Š ‚ ods. 2 písm. c,), výkon práce
vo verejnom záujnzeje ajpineniepovinnostízamestnancov vzdujme týchto právnických osóbpodľa Obchodně/zo zákonní/w.
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životných podmienok a blahobytu všetkých občanov alebo väčšiny občanov. Verejný záujem
ako predmet sústredeného úsilia sa však nechápe ako svojvól‘a na úkor ostatných osóW7, ale
ako oprávnený nárok‘8, pri ktorom sa nezhorší situácia ostatných osób, a dodržia sa jasné
a určité kritériá demokracie‘9 a právneho štátu.

Vyvoditel‘ná zodpovednost‘2° - znamená povinnosť osoby zodpovedať sa za
preukázateFné následky svojho konania a svojej činnosti, ktoré majú ncpriaznivý vplyv na boj
proti korupcii a prevenciu korupcie.

Zvyšovanie povedomia o korupcii sa chápe ako interaktívny komunikačný proces
zlepšovania schopnosti vnímať a pochopiť súvislosti korupcie,jej prejavy, spósoby a následky,
ako aj rozvíjania spösobilostí, zručností, motivácie a postojov potrebných na akržvizáeiu
protikorupčného správania.

POUŽITÉ SKRATKY

EK Európska komisia
EŠIF Európske štwkturálne a investičné fondy
EU Európska únia
OR generálny riaditeľ
OK oddelenie kontroly
OECD Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj
OU osobný úrad
RPŠS Rada pre štátnu službu
SR Slovenská republika

3. Východiská programu

Protikorupčný program zohľadňuje základné faktory2‘) uvedené v Protikorupčnej
politike SR, ktoré móžu posilniť alebo ohrozit‘ úspešnosť jeho realizácie. Tieto faktory
zodpovedajú identiflkácii podl‘a analýzy SWOT22). Protikorupčná politika SR je súčasťou
celkovej politiky dodržiavania predpisov a pravidiel. Protikorupčná politika SR a systém
protikorupčného manažérstva pomáhajú organizácii vyhnút‘ sa korupcii alebo zmierňovať
náklady, riziká a poškodenie vyplývajúce z účasti na korupcii, pomáhajú podporovať dóveru v
obchodných vzt‘ahoch a zlepšovat‘ meno SIŽP.

Na dosiahnutie tohto ciel‘a je potrebné v rámci SIŽP vytvárať vhodné inštitucionálne,
právne a spoločenské podmieizky, v ktorých sa odmietajů akékoľvek prejavy korupčného

17)

IS) Ii Up: //publ ‚cin LereM. i n fbt?q publ i c—interest—pol ji cal—iii, ji osop1, y—and—study—puh lic—adinini trat ion
19) htip://puhlicinserest.inlb/?c1- publ c—interest—pol itical—philosopby—andstudy—puhi jcadminjstratjon
20 V právnom poriadku SR sa používajú napr. pojmy subjektivna zodpovednosť, ob]ektĺvna zodpovednosť,
trestnoprávna zodpovednosť. Pojem vyvoditeľná zodpovednosť“ ako ekvivalent
21) Protikonpčná politika SR na roky 2019-2023, časť 5.1 Základnéfaktoiys vp/iwon: na reaU:áciu protikonipčnej politiky.
22) SWOT (zungl. Strcngths, Wcaknesses, Opportunities and Tbreats) — silné a slabé stránky, príicžitosti a ohrozenia.
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správania a korupčně konanie sa účinne postihuje. SIŽP preto uplatňuje zásadu nulovej
tolerancie korupcie. V súvislosti s touto zásadou sa nesmú zľahčovať alebo prehliadať ani
prejavy korupčného správania a riziká. ktoré by mohli umožnif vznik korupcie alebo vytvoriť
priestor či príležitosť na jej spáchanie.

Ked‘že korupcia, jej páchatelia a sprostredkovatelia, ako aj všetci, ktori sa podiel‘ajú
na vytváraní priestoru a priležitostí na korupciu. poškodzujú SIŽP. musí byť zabezpečená
ochrana SIŽP.

Akékofvek znižovanie transparentnosti rozhodovacích procesov SIŽP je neprijatel‘né.
Týka sa to nielen oblastí, v ktorých sa rozhoduje o použití prostriedkov z verejných zdrojov,
ale hlavne aj procesov schvaľovania, povoľovania, udel‘ovania pokút a sankcií. V tejto
súvislosti je takisto potrebné odstránit‘ z rozhodovacích procesov všetky prvky, ktoré by mohli
vytvárat‘ priestor pre korupčně správanie. Pri rozhodovaní na základe vlastnej úvahy nesmie
byt‘ spochybnená integrita ani dóveryhodnosť SIŽP. Rovnako je potrebné dórazne uplatňovat‘
vyvoditeľnú zodpovednosť za vytváranie priestoru. príležitostí a podmienok pre konipciu.

4. Faktory s vplyvom na realizáciu Protikorupčnej politiky SIŽP

Táto časť sa sústred‘uje na základné faktory, ktoré móžu pomócť pri realizácii
protikorupčného programu alebo ohroziť jeho úspešnost‘. Faktory s vplyvom na jeho realizáciu
boli identifikované prostrednictvom SWOT analýzy so zreteFom na prevenciu korupcie a boj
proti kompcii. Ako důkazný základ sa použili najmä vÝsledky posúdenia korupčnÝch rizík,
ktoré boli identifikované na všetkých organizačných útvaroch SIŽP.

(1) Aktuálne faktory, ktoré majú priaznivý vplyv na realizáciu protikorupčného
programu

Uvedené faktory sú súčasťou už existujúceho základného rámca priaznivého
pre realizáciu protikorupčného programu SIZP, ktorý obsahuje využiteľný silný
aktivizačný protikorupčný potenciál na dosiahnutie ciel‘ov protikorupčného programu
sIzP

a) prejavená vůľa bojovať proti korupcii a znižovat‘ korupčně riziká,
b) podpora vedenia SIZP pri vypracovanía zavedení protikorupčného programu
c) prijatie protikorupčných pravidiel v SIZP
d) zavedenie etického kódexu SIZP.

(2) Aktuálne faktory, ktoré majú nepriaznivý vplyv na realizáciu protikorupčného
programu

a) nizka dóvera zamestnancov SIŽP v účirmosť uplatňovania protikorupčných
pravidiel v praxi;

b) nedostatočné vedomosti o efektívnych poswpocb boja proti korupcii a
o protikorupčnej prevencii zo strany zamestnancov siZP;

c) obava zamestnancov SIZP oznamovať nekalé praktiky a s tým súvisiaca nízka
pravdepodobnosť odhalenia prípadného korupčného správania;
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d) uplatňovanie protikorupčných pravidiel a morálnych zásad v organizácii
je často vnímané ako formálne.

Tieto faktory sú súčast‘ou aktuálneho stavu, ktorý je nepdaznivý pre realizáciu
Protikorupčnej politiky SIZP. Na zmenu tohto stavu je potrebné prijať zodpovedajúce
opatrenia.

(3) Aktuálne faktory, ktoré sú príležitosťami podporujúcimi realizáciu
protikorupčného programu SIZP

a) podmienky pre zavádzanie protikorupčných opatrení v podmienkach SIŽP
sú pňaznivé,

b) zvyšujúci sa tlak verejnosti na ňešenie problémov spojených s korupciou,
c) zavádzanie IT technológií do riadenia korupčných rizík a na oznamovanie

korupcie a inej protispoločenskej činnosti,

Využitie týchto faktorov móže prispieť k minimalizácii a odstráneniu nepriaznivých
faktorov a k úspešnému uskutočňovaniu Protikorupčnej politiky SIZP ako aj
Protikorupčnej politiky SR.

(4) Aktuálne faktory z okolitého prostredia, ktoré ohrozujú realizáciu
protikorupčného programu SIZP

a) prevažujúci pesimistický postoj verejnosti k odstráneniu korupcie,
b) vysoká miera tolerancie drobnej korupcie zo strany verejnosti,
c) nízka ochota verejnosti, vrátane podnikateľov, oznamovať korupciu

na všetkých úrovniach verejného sektora z dóvodu neistoty spósobenej obavou
z odvetných krokov,

d) neexistencia systému hlbkovej analýzy dóveryhodnosti partnerov vecného
vzťahu,

e) riziko neodhalenia účasti vzájomne prepojených spoločností vo verejnom
obstarávaní,

1) zdokonal‘ovanie korupčných schém ako reakcia na protikorupčně opatrenia,
g) chýbajúca nestrannosť či nezaujatosť pri výbere a medializácii podozrení

z korupčného konania,
h) absencia jasných pravidiel pre lobing, dary, efektívnosf systému kontroly

majetkových priznaní, ovplyvňovanie verejnej politiky a legislatívneho procesu,
i) zištné dóvody pri podpore kultúry integrity vo verejnom sektore a naprieč celým

politickým spektrom.

Tieto faktory sú zároveň významnými korupčnými rizikami. Mohli by zabránit‘
dosiahnutiu protikorupčných cieľov a úspešnému vykonávaniu Protikorupčnej politiky SIŽP.
Na ich zmiemenie a minimalizáciuje preto potrebné sústredené a konštruktivne úsilie
založené na celospoločenskom prístupe a behaviorálnych poznatkoch. Na tento účel by sa
mali prijať osobitné opatrenia, pričomje nevyhnutné posilňovať spoluprácu a súčinnosť
nielen v rámci celého verejného sektora, ale aj jeho spoluprácu s verejnost‘ou. Angažovanosť
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verejnosti ajednotlivcov pri zmene vzorcov správania saje na zmiemenie a odstránenie
ohrozenia spósobeného týmito faktormi dóležitá.

5. Priority protikorupčného programu SIŽP

Protikorupčn program SIŽP je postavený na prioritách a cieFoch, ktoré vychádzajú
z priorit Protikorupčnej politiky SR.

Priorita 1: Posilnit‘ postavenie SIŽP ako dóveryhodnej inštitúcie. ktorá svojou činnosťou
presadzuje a chráni verejný záujem prostrednictvom zmenšovarna pdestoru a príležitostí pre
korupciu.

Priorita 2: Zvyšovat‘ efektívnosf protikorupčného riadenia SIŽP.

Priorita 3: Zvyšovat‘ povedomie zamestnancov SIŽP v oblasti protikorupčného správania.

6. Riadenie korupčných rizik

Riadenie korupčných rizik ako súčast‘ protikorupčného systému sa uskutočňuje
vo všetkých rezortoch v zmysle uznesenia vlády SR Č. 585/2019k Protikorupčnej politike SR.

Mechanizmus riadenia korupČných rizík bol v rámci SIŽP spustený 17.05.2019, kedy
bol všetkým zamestnancom rozoslaný v rámci pilotnej prevádzky elektronický dotazník
prostredníctvorn využitia služby Google Formuláre.

Účelom dotazníka boto identifikovať a vyhodnotiť, do akej miery je organizácia
vystavená korupcii a aké korupČné riziká by mohli ohrozit‘ riadne fungovanie SIŽP. Na základe
získaných údajov sa pňjímajú opatrenia na rninimalizovanie a odstránenie zistených
korupČných rizik.

V pilotnom prieskume respondenti najčastejšie identifikovali tieto korupčné riziká:

a) nie sú jasne definované postupy protikorupčnej prevencie a boja proti kompcii,
b) nedodržiavanie postupov prevencie kowpcie a boja proti korupcii nieje postihované,
c) pristup k riadeniu korupčných rizík nie je systematický,
d) zneužitie argumentu obchodného tajomstva na znepdehľadnenie informácii

o využívaní verejných zdrojov,

Návrhy na odstránenie najčastejšie identifikovaných korupčných rizik SIŽP 5Ů súčasťou
navrhovaných konkrétnych protikorupČných opatrení. Riešenia uvedených rizik sú takisto
súČasťou štandardov podľa normy ISO 37001:2016 a odporúČaní Rady OECD o verejnej
integrite.
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7. Ciele a opatrenia

CkI‘ Č. 1: Zmenšit‘ priestor na existenciu a vznik korupčnýeh rizík

Ukazovateľ: Identifikované a odstránené nedostatky umožňujúce vznik a eXistenciu
korupčných rizík

Identifikácia nedostatkov v podmienkach SIŽP, ktoré umožňujú alebo by mohli
umožnit‘ vznik a prípadne existenciu korupčných rizík, musí byť založená na faktoch (zásada
důkazného základu).

SIŽP zavedie systém riadenia korupčných rizík, ktorého súčasťou bude aj elektronický
nástroj, ktorý poskytne riadiacim pracovníkom důkazný základ v podobe informácií o
korupčných rizikách v SIŽP a prípadne naznačí aj možné zodpovedajúce opatrenia.

Na tento účel sa bude pravidelne vykonávat‘ posudzovanie a hodnotenie korupčných
rizik. Pňtom sa identifikujú tie korupčné riziká, ktoré je možné predvídať vzhl‘adom na
charakter SIŽP ako odborného kontrolného orgánu štátnej starostlivosti o životné prostredie,
jeho vel‘kost‘, štruktúru, rozhodovacie právomoci, povahu, rozsah a zložitosť činnosti.
Vzhľadom na to, že SIŽP vstupuje do vzťahov aj s eXtemými subjektmi, pri riadení
korupčných rizík sa zohl‘adňujú aj partneri vecného vzťahu.

Účinnosť využívania elektronického nástroja je vhodné vyhodnotiť a na tento účel
by sa mali stanoviť kritěriá účinnosti. Tieto kritériá by mali obsahovať napriklad počet
skutočných respondentov zapojených do identiflkácie korupčných rizík, ochota zamestnancov
podieľat‘ sa na zmenšovaní priestoru pre korupciu a vznik či existenciu korupčných rizík, počet
a kvalita opatreni navrhovaných respondentmi a vedúcimi pracovníkrni, zmenšené alebo
odstránené korupčné riziká a pod.

Treba však zdůraznit‘, že klent(jikovtuzé korupčně riziko neznamená, že už dochádza
ku korupcii‘ alebo s ňou súvisiacej protispoločenskej činnosti. Toto riziko iba naznačuje,
že existuje priestor, priležitosť alebo vhodné podmienky na uskutočnenie korupcie.

Na ul‘ahčenie identifikácie, analýzy a vyhodnocovania korupčných rizík je potrebné
vypracovaťjasnú a ľahko zrozumiteľnú metodiku, ktorá pomůže efektívne riadiť tieto riziká,
pričom sa zohľadní poradie ich důležitosti.

Opatrenie ě. 1.1: Zlepšovat‘ systém riadenia korupčných rizik s využitím
ich elektronickej identifikácie a hodnotenia

Ukazovatele: . . ‚ ‚a) vypracovane prakticke pravidla pre vzt ahy s partnermi vecneho
vzťahu

b) vyhlásenie zamestnancov SIZP o dodržiavaní protikorupčnej
politiky

c) vytvorená možnost‘ zaviesť protikorupčnú doložku s partnermi
vecného vzťahu
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Termín: do 31. decembra 2021

Vyhodnotenie
účinnosti Do 30. júna 2022
a efektivnosti:
Gestor: OK

Spolugestod: Vedúci zamestnanci jednotlivých organizačných útvarov

Opat rcnic Č. 1.2: Zlepšovať systém riadenia korupčných rizik s využitím
ich elektroniekej identifikácie a hodnotcnia

Ukazovatele: a) vypracovaný intemý akt riadenia o riadení korupčných rizík
b) vytvorený kataLóg identifikovaných korupčných rizík

Termín
vypracovania
.

. do 31. decembra 2022mtemeho aktu
riadenia

\‘vtvorenie katalógu
identifikovaných . . ‚ . ‚

korupčných rizik: do 31. decembra 2022 a potom jeho pnebežna aktualtzacia

Vyhodnotenie .. . .

. . . do 30. juna 2023 a potom pravidelne v ramci aktualizacieucmnosti . ‚ ‚ ‚ ‚

a efektivnosti: Protikorupcneho programu (vratane navrhnutia prtpadnych opatrem)

Gestor: OK

Súčinnosf: všetky organizačně útvary SIŽP

V rámci systému riadenia korupčných rizik bude SIŽP vyhodnocovat‘ vIiodiosť
a efektívnost‘ evistujúcich riadiacich činností s cierom zrniemiť a pripadne eliminovat‘
korupčně riziká či odstrániť priestor priaznivý pre korupciu. Po posúdení korupčných rizík
sa určí druh a úroveň protikorupčných riadiacich činností, ktoré sa uplatnia na zodpovedajúcu
kategóriu korupčného rizika. Pritom sa posúdi. či existuj úce riadiace činnosti sú dostatočne
účirmé. V prípade potreby budú primerane upravené. Pri uplatňovaní protikowpčných
pravidiel sa budú zapájaf všetkv organizačně útvary a všetci zamestnanci. Vzhľadom nato, že
SIŽP vstupuje aj do zmiuvných vzťahov s partnermi vecného vzfahu, je potrebné mať
k dispozícii pravidlá pre vzťahy $ nimi. Rovnako by mala byť možnosť včlenit‘ do zmlúv
s eXtemými partnermi aj ustanovenie obsahujůce protikorupčnú doložku.
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Ciel‘ č. 2: Účinne chránit‘ oznamovatel‘ov podozrcní z korupcie, inej
protispoločcnskej činnosti a neetického správania

Ukazovatel‘: SIŽP má zavedený systém ochrany oznamovateľov, ktorý im poskytuje
istotu, že nebudú proti nim použité odvetné opatrenia v dósledku
nahlásenia protispoločenskej činnosti

Princípom ochrany oznamovateFov sú postupy a pravidlWintemé predpisy nastavené
tak, aby zaručovali podporu a ochranu osobám, ktoré v dobrej viere upozomia na vznik
korupčných rizik, možné korupčné alebo mé protispoločenské konanie či neetické správanie.
Súčast‘ou ochrany týchto osób je uplatňovanie systému pravidiel a postupov na nestranné
posúdenie správania voči zamestnancovi, ktoré je možné pokladaf za odvetný postih za to,
že nahlásil podozrenie z korupčného alebo mého protispoločenského konania či neetického
správania.

Dňkazné bremeno je na osobe, ktorá navrhla alebo uplatňuje postih. Samotná existencia
právnych predpisov na postihovanie korupcie nestačí na to, aby sa miera korupcie znížila.

Opatrenie č. 2.1: Vypracovať a uplatňovať pravidlá na zabránenic odvetncj činnosti
a diskriminácie voči oznamovatcl‘om podozrcní z korupcie,
korupčného správania a inej protispoločenskcj činnosti či
neetického konania

Ukazovatele: . .prieskumom podlozene zmenseme obav zamestnancov SIZP
z odvetných opatrení v dósledku nahlásenia podozrenia z korupcie,
korupčného správania a inej protispoločenskej činnosti či
neetického konania

Termín do 31. decembra 2021
vypracovania
predpisu:
Vyhodnotenie do 30. júna 2022 a potom pravidelne v rámci aktualizácie
účinnosti protikorupčného programu (vrátane navrhnutia prípadných opatrení)
a efektívnosti:

Gestor: OK

Spolugestori: Všetky organizačné útvary SIŽP
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Opatrenie Č. 2.2: Vypracovať a realizovať program zvyšovania povedomia
zamestnancov o ochrane oznamovatel‘ov a postupoch oznamovania

I podozreni z korupcie, korupčného správania a mého

I protispoločenského konania

Ukazovatele: I ‚ . ‚

. a) vypracovany pian aktivit na zvysovanie povedomia o ochrane
oznamovateFov

b) počet uskutočnených aktivit a počet účastníkov
c) zamestnanci poznajú postupy nahlasovania nekalého konania
d) zamestnanci sú schopni požiadať o ochranu v pdpade nahlásenia

podozrení z nekalého konania

Termín do 31 .decembra 2021
vypracovania
plánu aktivít
Vyhodnotenie do 30. júna 2022 a potom pravideine v rámci aktualizácie
účinnosti Protikorupčného programu (vrátane navrhnutia prípadných opatrení)
a efektivnosti
realizácie:

Gestor: OK

Spolugestoň: Oú

0cl‘ Č 3 Presadzovať kulturu vercjnej integrity

Ukazovateľ: Súlad konania zamestnancov SIŽP 50 spoiočnými etickými hodnotami,
zásadami á normami

SIŽP pokíadá za jednu zo základných podmienok posilňovania svojej dóveryhodnosti
dósledné presadzovanie kultúry verejnej integrity nielen v rámci svojej organizácie, ale aj vo
vzťahu k partnerom vecného vzťahu a pri komunikácii s verejnost‘ou.

Zamestnanci, vedúci či riadiaci zamestnanci majú konat‘ v súlade so spoločnými
etickými hodnotami, zásadami a normami avo svojich pracovných činnostiach a vykonávaní
svojich právomoci podporujú a uprednostňujú verejný záujem23) pred súkromnými záujmami.

Vzhradom nato, že medzi integritou a korupciou či vznikom a eXistenciou korupčných
rizik je nepriamo úmerný vzťah. je vhodné včlenit‘ odporúčanie Rady OECD‘4) o verejncj
integrite, ktorý je právnym nástrojom OECD, do systému riadenia v SIŽP.

23) K významu pojmu ‚.verejný záujem pozn časť Vymedzenie pojmov v tomto dokumente.
23) Odporúčanie Radi‘ OECD o verejnej integrite, OECD 26.1.2017. htrn://www.oecd.onnv‘ethies/neeommendntion-pubiic
iniel2nity; https://www.hnjprotikonupciLov.sk!duto/liIeJ7fl21 reeomrnendatinnsvk-wehPDF
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V súlade s týmto odporúčanim by sa v činnosti SIŽP mali zohľadňovať nieten
súvislosti, v ktorých tento úrad pösobí, ale aj riziká, ktoré kultúru integrity ohrozujú a integrita
personálu prejavujúca sa vjeho správani.

Opatrenie č. 3.1: Zapracovať odporúčania Rady OECD o verejnej integrite
do príslušných interných aktov riadenia

UkazovateF: a) vypracované interně akty riadenia vrátane postupov na ich
uplatňovanie

b) vypracovaný program aktivizačných vzdelávacích aktivit na tému
etiky a verejnej integrity so zreteľom na posilňovanie
protikorupčného správania a prevencie korupcie

Termín: Do 31. decembra 2021
Vyhodnotenie do 30. júna 2022 a potom pravidelne v rámci aktualizácie programu
účinnosti (vrátane navrbnutia prípadných opatrení)
a efektivnosti
realizácie:

Gestor: OK

Spolugestori: OÚ

CIEĽ Č. 4 Zvyšovaním povedornia o korupcii aktivizovať protikorupčné
správanie a konanic zamcstnancov

Ukazovatel‘: Zamestnanci sa iniciatívne zapájajú do prevencie korupcie vrátanó
identifikácie korupčných rizik a navrhujú opatrenia na ich
minimalizáciu a prípadne odstránenie

Doterajšie školenia a metódy zvyšovania povedomia o korupcH sa väčšinou
sústreďovali na jednoduché prezentácie alebo prednášky o kornpcii.

Zúženie vyhodnocovania protikorupčných vzdelávacích aktivit opierajúcich
sa o formalistický prístup a bez toho, aby sa zistila účinnosf danej aktivity, však možno
pokladaf za korupčně riziko. Dóraz teda treba klást‘ na skutočné, praktické uplatňovanie
a vyhodnocovanie účinnosti protikorupčného úsilia a zabránenie nedostatkom v aplikačnej
praXi, napríklad pri uplatňovaní zákonov a predpisov. Pri hodnotení vzdelávacích aktivit
na posilnenie prevencie korupcieje nevyhnutné klást‘ důraz na reálne prejavy protikorupčného
správania a konania zamestnancov vrátanc vedúcich zamestnancov.
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Opatrenie č. 4.1: Zaviesť systém protikorupčného vzdelávania a vyhodnocovat‘
účinnost‘ vzdclávacích aktivít zameraných na aktivizáciu
protikorupčného správania

Ukazovatel‘: a) zvýšená iniciativa zamestnancov pň identiftkácii pdestoru
a pruležitostí umožňuj úcich vznik a existenciu korupčných rizik

b) počet návrhov na zmenšenie a prípadne odstránenie korupčných rizik
c) riešenie etických duem v rámci vzdelávacích aktivit
d) novo prijatí zamestnanci sa zúčastnia úvodných vzdelávacích aktivit

o prevencii korupcie, etike a integdte

Termín zavedenia do 31 .decembra 2021
systému:
Vyhodnotenie do 30. júna 2022 a potom pravidelne v rámci aktualizácie
účinnosti protikorupčného programu (vrátane navrhnutia prípadných opatreni)
a efektívnosti
realizácie:

Gestor: OK

Spolugestori: GR, OÚ

Vzdelávacie aktivity zahřňajú jednak úvodné protikorupčně vzdelávanie pre novo
pňjatých zamestnancov a ostatných členov personálu a jednak priebežné protikorupčné
vzdelávanie pre všetkých zamestnancov SIŽP.

8. Záverečné ustanovcnia

lnformácie o tom, ako möžu zamestnanci a verejnosf nahlasovať svoje podozrenia
z korupcie sú uvedené na webovom sídle SIŽP a v registratúre SIŽP.

Prolikorupčný program SIŽP je otvorený dokument. OK v súčinnosti s príslušnými
organizačnými útvarmi SIŽP navrhne zmeny a doplnenia jednotlivých opatreni, dešenie
problémov a spósoby eliminácie prekážok jeho realizácie podľa potrieb SIŽP po vyhodnotení
za predchádzajúci kalendámy rok.

V zmysle uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 585/2018 je Protikorupčný program
SIŽP zverejnený na webovom sídle www.sizp.sk ana webovom sídle Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky.

Úlohy vyplývajúce z Protikorupčného programu SIŽP a jeho aktualizácia
vyhodnocuje každoročne do 30. júna za predchádzajúci kalendámy rok.

V Bratislave dňa 25.06.202 1
Mgr. I . Ján Jenčo

gen álny riaditeľ
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