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Správa z vyhodnotenia plnenia úloh vyplývajúcich z Protikorupčného programu 

SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku, za obdobie od 

26.08.2019 do 30.06.2020. 

 

 

 
 

Protikorupčný program SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU š. p., (ďalej „PKP 
SVP, š. p.“ alebo „protikorupčný program“) bol vypracovaný v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky 
č. 585/2018 z 12. decembra 2018, ktorým bola schválená Protikorupčná politika SR na roky 2019 – 2023 
(ďalej „Protikorupčná politika SR“) a vydaný bol Rozhodnutím generálneho riaditeľa  SVP,  š. p., č. 5/2019 
a platí od 26.08.2019.  
  

Protikorupčný program nadväzuje na schválenú Protikorupčnú politiku SR a pri jeho vypracovaní boli  
zohľadnené skúsenosti získané z prieskumu o korupčných rizikách v podmienkach SVP, š. p., na jednotlivých 
úsekoch Podnikového riaditeľstva SVP, š. p., a odštepných závodov.  

Text PKP SVP, š. p., je umiestnený na webovom sídle SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO 
PODNIKU, štátneho podniku na adrese https://www.svp.sk a na webovom sídle  Ministerstva životného 
prostredia Slovenskej republiky na adrese http://www.minzp.sk/.  

Adresátmi prijatého PKP SVP, š. p., sú všetci zamestnanci SLOVENSKÉHO 

VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku, (ďalej v texte „SVP, š. p.”) ako aj  spolupracujúce 

organizácie. Účelom PKP SVP, š. p. je poskytnúť ucelený súbor opatrení na predchádzanie korupcie 

prostredníctvom riadenia relevantných rizík a zmenšovania priestoru na ich vznik.  

 

Prioritami PKP SVP, š. p., je: 
- posilniť postavenie SVP, š. p., ako dôveryhodnej inštitúcie, ktorá svojou činnosťou presadzuje 

a chráni verejný záujem prostredníctvom zmenšovania priestoru a príležitostí na korupciu, 
- vytvárať a posilňovať protikorupčné prostredie, 
- zvyšovať efektívnosť protikorupčného riadenia v SVP, š. p. 

 

Formou dotazníkového prieskumu boli v máji 2019 identifikované najčastejšie korupčné riziká v SVP, 

š. p., a na ich odstránenie boli navrhnuté a prijaté protikorupčné opatrenia. Časť z nich bola realizovaná už 

v priebehu roku 2019 a výsledkom bolo zavedenie Systému manažérstva proti korupcii (ďalej v texte 

„SMPK“) v súlade s požiadavkami normy EN ISO 37 001: 2016 a udelenie certifikátu pre oblasť: Riadenie 

protikorupčného správania v podmienkach SVP, š. p. Postupné realizovanie niektorých ďalších prijatých 

opatrení bolo v priebehu tohto roku ovplyvnené nepriaznivou epidemiologickou situáciou. 

 

Rozsah korupčných rizík bol zdokumentovaný vo vydanom Registri rizík a opatrení, vytvorenom na 

základe zaangažovania všetkých zamestnancov SVP, š. p., dňa 10.08.2019. Pri preskúmaní rizík sa vychádzalo 

z prieskumu vnímania korupcie v podmienkach SVP, š. p., u zamestnancov formou elektronického dotazníka  

a následnými preskúmaním rizík pre jednotlivé procesy v spolupráci s príslušnými odbornými riaditeľmi 

a riaditeľmi odštepných závodov. Register rizík a opatrení primeraným spôsobom preukazuje identifikáciu 

existujúcich a známych rizík v danej oblasti pôsobenia organizácie. 

Preskúmanie aktuálnosti existencie korupčných rizík bolo vykonané 30.06.2020 na základe analýzy 

zavedených opatrení do realizovaných procesov a výsledkov prieskumu formou dotazníka u zamestnancov, 

ktorého sa zúčastnilo v čase od 26.5.2020 do 05.06.2020 celkom 347 zamestnancov (91 vedúcich 

zamestnancov a 256 zamestnancov, čo predstavuje vzorku 11% z celkového množstva zamestnancov). 

Výstupy z prieskumu sú k dispozícii u Protikorupčného koordinátora. Realizované navrhnuté opatrenia, ktoré 

sú zdokumentované v Registri rizík boli efektívne implementované a eliminovali pravdepodobnosť vzniku 

niektorých rizík. Opatrenia, ktoré neboli realizované v prijatom termíne sú predmetom zmeny plánovania. 

 

 

https://www.svp.sk/
http://www.minzp.sk/
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Plnenie cieľov prijatých v Protikorupčnom programe 2019 – 2020  
 

Prijatý cieľ 
Termín 

realizácie 
Zodpovedný Stav plnenia 

Cieľ č. 1 Zmenšiť priestor na existenciu a vznik korupčných rizík 

Opatrenie 1.1 

Zlepšiť systém riadenia korupčných rizík s využitím ich elektronickej identifikácie a hodnotenia 

Vypracovanie predpisu pre riadenia korupčných 

rizík 31.01.2020 R UGR SVP, š. p. SPLNENÉ 

Vytvorenie registra identifikovaných korupčných 

rizík 28.02.2020 R UGR SVP, š. p. SPLNENÉ 

Vyhodnotenie účinnosti a efektívnosti prijatých 

opatrení 30.06.2020 R UGR SVP, š. p. SPLNENÉ 

Opatrenie 1.2  

Zaviesť efektívny SMPK 

Vypracovanie pravidiel a interných riadiacich aktov 

v súlade s požiadavkami normy ISO 37001:2016 

a oboznámenie zamestnancov 

31.05.2020 R UGR SVP, š. p. SPLNENÉ 

Opatrenie 1.3  

Zvýšiť povedomie zamestnancov na všetkých organizačných úrovniach v oblasti protikorupčných opatrení 

Vypracovanie a prijatie Etického kódexu 

zamestnanca SVP š. p. 30.11.2019 R UGR SVP, š. p. SPLNENÉ 

Realizácia školení zameraných na etické správanie, 

konflikt záujmov a prevenciu proti korupcii 31.01.2020 R UGR SVP, š. p. SPLNENÉ 

Cieľ. 2 

Účinne chrániť oznamovateľov podozrení z korupcie, inej protispoločenskej činnosti a neetického správania   

Opatrenie 2.1 

Vypracovať a uplatňovať pravidlá na zabránenie odvetnej činnosti a diskriminácie voči oznamovateľom podozrení 

z korupcie, korupčného správania a inej protispoločenskej činnosti, či neetického konania 

Vypracovať pravidlá a postupy na interné a externé 

oznamovanie podozrení z korupcie, korupčného 

a neetického konania a inej protispoločenskej 

činnosti a zverejnené na intranetovom sídle 30.09.2019 R UGR SVP, š. p. SPLNENÉ 

Prieskum o znížení obáv zamestnancov SVP, š. 

p.,  odvetných opatrení v dôsledku nahlásenia 

podozrenia z korupcie, korupčného správania a inej 

protispoločenskej činnosti či neetického konania 
30.06.2020 R UGR SVP, š. p. SPLNENÉ 
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Opatrenie 2.2 

Vypracovať a realizovať program zvyšovania povedomia zamestnancov o ochrane oznamovateľov a postupoch 

oznamovania podozrení z korupcie, korupčného správania a iného protispoločenského konania 

Vypracovať plán aktivít na zvyšovanie povedomia 

a vyhodnotiť ich efektívnosť 30.11.2019 R UGR SVP, š. p. 
ČIASTOČE 

SPLNENÉ 

Cieľ. 3 Presadzovať kultúru verejnej integrity 

Zabezpečenie súladu konania zamestnancov SVP, š. 

p. so spoločnými etickými hodnotami, zásadami a 

normami 

31.12.2020 Vedúci zamestnanci V procese 

Význam skratky: R UGR SVP, š. p. – riaditeľ úseku generálneho riaditeľa SVP, š. p. 

 

V nadväznosti na preskúmanie identifikovaných rizík, výsledkov prieskumu a návrh opatrení na ich 

ovládanie, došlo k aktualizácii Protikorupčného programu v podmienkach SVP, š. p. na nasledujúce obdobie. 

Protikorupčný program prostredníctvom prijatých opatrení je zameraný na zníženie predpokladu výskytu 

rizika, k jeho bezpečnému ovládaniu a zároveň k splneniu cieľov SMPK  pre obdobie do 30.06.2021.  

 

 

V Banskej Štiavnici 02.07.2020 

 

Vypracoval: Ing. Juraj Čabák 

 vedúci odboru kontroly, protikorupčný koordinátor 

 

 

Schválil:  Ing. Ladislav Glinda 

 poverený výkonom funkcie generálneho riaditeľa 

 


