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5185/102/2022-24674/2022 Ing. Brigita Pokorná 12.07.2022

Vec: Vyhodnotenie protikorupčného programu na rok 2021

Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 585/2018 zo dňa 12. decembra 2018v oblasti
„Protikorupčnej politiky Slovenskej republiky na roky 2019-2023“ prijala Slovenská inšpekcia
životného prostredia (ďalej len „SIŽP) dňa 26.08.2019 Protikorupčný program SIŽP (ďalej len „PP“),
ktorého predmetom je prijatie, zavedenie, uplatňovanie a vedenie účinnej a koordinovanej
protikorupčnej politiky SIŽP v súlade zo zásadami právneho štátu a etických noriem. PP každoročne ku
30.06. SIŽP vyhodnocuje a aktualizuje.

Ciele a opatrenia, ktoré si SIŽP určila v Pp na rok 2021 boli splnené nasledovne:

Opatrenie Č. 1.2: Zlepšovať systém riadenia korupčných rizik s využitím ich elektronickej

identifikácie a hodnotenia

Ukazovatele: . . ‚ . . . ‚ ‚

a) vypracovany interny akt riadenia o riadeni korupcnych rizik
b) vytvorený katalóg identifikovaných korupčných rizik

Termín vypracovania

interného aktu
. . do 31. decembra 2022

riadenia

Vytvorenie katalógu

identifikovaných . . ‚

‚ . ‚ do 31. decembra 2022 a potom jeho priebezna aktualizacia
korupcnych rizik:

Vyhodnotenie .. . ‚ . . ‚ .

. -.
. do 30. juna 2023 a potom pravidelne v ramci aktualizacie Protikorupcneho

ucinnosti ‚ . ‚

‚ . programu (vratane navrhnuta pripadnych opatreni)
a efektivnosti:

Gestor: OK

Súčinnosť: všetky organizačně útvary SIŽP

Smernica o riadení korupčných rizik nadobudla účinnosť Oljúna 2022.
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SIŽP dňa 24.06.2022 aktualizovala Pp v bode 7 „Cidea opatrenia“ vzhľadom na mimoriadnu
situáciu, ktorá bola v Slovenskej republike vyhlásená z dóvodu zamedzenia šírenia akútneho
respiračného syndrámu spósobeného COVID 19 a určila nové termíny na pinenie určených cierov
a opatrení.

Mgr. Ing. Ján Jenčo

generálny riaditeľ

v zastúpení Mgr. Branislav Mráz
vedúci sekretariátu generálneho riaditeľa SIŽP


