
                                                                                                                              
 

Hodnotiaca správa     

 o plnení úloh vyplývajúcich z protikorupčného programu za rok 2021 

za Slovenské banské múzeum 

 
Slovenské banské múzeum (SBM) v nadväznosti na úlohu B.4. uznesenia vlády Slovenskej 

republiky č. 585 z 12. decembra 2018 k Návrhu protikorupčnej politiky Slovenskej republiky 

na roky 2019-2023 a úlohy B.3. uznesenia vlády a podľa pokynov Ministerstva životného 

prostredia SR (ministerstva) – Odboru krízového riadenia a bezpečnosti ako zriaďovateľa 

SBM, vypracovalo SBM Protikorupčný program, ktorý bol 22. augusta 2019 zverejnený na 

webstránke SBM a zároveň odoslaný rezortnému protikorupčnému koordinátorovi a tým bola 

splnená aj úloha jeho zverejnenia na stránke Ministerstva životného prostredia SR. Potvrdenie 

o zverejnení na webovom sídle ministerstva obdŕžalo SBM 2. septembra 2019. 

 

Mechanizmus riadenia korupčných rizík bol v Slovenskom banskom múzeu spustený od júna 

2019, kedy bol vedúcim odborov a oddelení SBM rozoslaný elektronický dotazník zameraný 

na identifikáciu a vyhodnotenie vystavenia korupcii pri plnení ich pracovných úloh. 

Dokument bol následne aktualizovaný a to 22.6.2021. 

 

V Protikorupčnom programe SBM bol stanovený aj 3 cieľ Riziká pri nakladaní s majetkom 

štátu a opatrenie Dôsledné dodržiavanie príslušných ustanovení zákona č. 278/1993 Z.z. 

o správe majetku štátu, opatrení MŽP SR a internej smernice SBM a zabezpečenie 

transparentnosti a hospodárnosti pri nakladaní s majetkom štátu. 

 

Plnenie stanovených cieľov a opatrení zo strany SBM bolo zabezpečené v podobe Smernice 

SBM č. 6/2020 a zavedením mechanizmu na zabránenie využívania ponúkaných a/alebo 

prijímaných darov a pohostení či iných úžitkov na korupciu v podobe Smernice SBM č. 

5/2020. Aplikácia 3 cieľa sa zabezpečuje prostredníctvom Kancelárie riaditeľky – 

zverejňovanie zmlúv v Centrálnom registri zmlúv, ktoré bolo skontrolované aj kontrolórkou 

SBM a Centrom personálnej a ekonomickej infraštruktúry SBM. 

 

Zo znením oboch smerníc a opatreniami PKP SBM boli oboznámení všetci zamestnanci SBM 

a to prostredníctvom platnej organizačnej štruktúry SBM a interných pokynov a pravidiel 

činnosti SBM. 

 

Monitorovanie a vyhodnocovanie PKP SBM sa realizuje prostredníctvom osoby Kontrolórky 

SBM, ktorý priebežne zbiera údaje a informácie o stave vykonávania opatrení 

zainteresovanými zamestnancami a to podľa platnej Organizačnej štruktúry SBM. V roku 

2021 pri hodnotení neboli zaznamenané nedostatky - slabé stránky, ktoré by mali nepriaznivý 

vplyv na schopnosť identifikovať, zmierniť a prípadne eliminovať korupčné riziká.  

 

V Banskej Štiavnici, 13.7.2022 

 

Vypracovala: Ing. Petra Páchniková, propagacia@muzeumbs.sk, 045/694 94 41 
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