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Správa o plnení Protikorupčného programu Environmentálneho fondu za rok 2019 (ďalej len 
„hodnotiaca správa“) je vypracovaná na účely hodnotenia plnenia úloh v rámci Protikorupčného 
programu Environmentálneho fondu. 
 
 

Úvod  
 
Environmentálny fond vypracoval Protikorupčný program Environmentálneho fondu (ďalej len 
„PPEF“) v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 585/2018 z 12. decembra 2018 (ďalej 
„uznesenie vlády SR č. 585/2018“), ktorým bola schválená Protikorupčná politika SR na roky 2019 
– 2023 (ďalej len „Protikorupčná politika SR“) a v súlade s Rezortným protikorupčným programom 
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. PPEF bol schválený dňa 26. augusta 2019 
a zverejnený na webovom sídle Environmentálneho fondu: www.envirofond.sk. 
 
PPEF nadväzuje na schválenú Protikorupčnú politiku SR a pri jeho vypracovaní sa takisto 
zohľadňujú požiadavky štandardov podľa normy STN ISO 37001: 2019 a informácie vyplývajúce z 
prieskumu o korupčných rizikách v Environmentálnom fonde. 
 
Prvotným cieľom PPEF bolo poskytnúť zamestnancom Environmentálneho fondu súbor 
konkrétnych krokov na predchádzanie korupcii, najmä prostredníctvom riadenia korupčných rizík a 
zmenšovania priestoru na ich vznik a existenciu.  
 
Aktuálne znenie PPEF sa nachádza na webovom sídle Environmentálneho fondu: 
www.envirofond.sk. 

 

 
1. Proces riadenia korupčných rizík  
 
Environmentálny fond uskutočňuje riadenie korupčných rizík ako súčasť protikorupčného systému 
v zmysle uznesenia vlády SR č. 585/2018 k Protikorupčnej politike SR. Mechanizmus riadenia 
korupčných rizík bol v Environmentálnom fonde spustený zverejnením Rozhodnutia riaditeľa 
Environmentálneho fondu č. 9/2019 zo dňa 23. mája 2019 o vnútornom systéme vybavovania 
oznámení súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti v Environmentálnom fonde a 
Príkazu riaditeľa Environmentálneho fondu č. 10/2019 zo dňa 31. mája 2019 „Riadenie korupčných 
rizík v Environmentálnom fonde“ (ďalej len „Príkaz riaditeľa č. 10/2019“). 
  
 
2. Stanovené úlohy v rámci riadenia korupčných rizík na rok 2019 
 
Na základe Príkazu riaditeľa č. 10/2019 boli stanovené nasledovné úlohy: 
 

• Vytvorenie katalógu procesov podľa bodu 8.1 metodického odporúčania a podľa usmernení 
námestníka riaditeľa I. 

Termín: do 30. júna 2019 
 

 

• Príprava „Protikorupčného programu Environmentálneho fondu“ 

Termín: do 15. augusta 2019 

 

 



3. Vyhodnotenie plnenia stanovených úloh v rámci protikorupčnej politiky 
Environmentálneho fondu za rok 2019 

 

• Vytvorenie katalógu procesov podľa bodu 8.1 metodického odporúčania a podľa usmernení 
námestníka riaditeľa I. 

Každý organizačný útvar Environmentálneho fondu vypracoval v rámci svojej vecnej pôsobnosti 
katalóg procesov, t.j. identifikoval potenciálne korupčné riziká v rámci činností daného 
organizačného útvaru, k jednotlivým identifikovaným potenciálnym korupčným rizikám priradil 
stupeň ich významnosti, stanovil opatrenia na ich eliminovanie, kontrolný termín plnenia prijatých 
opatrení a zamestnanca zodpovedného za ich plnenie. Následne bol v termíne do 30. júna 2019 
vytvorený katalóg procesov Environmentálneho fondu podľa bodu 8.1 metodického odporúčania a 
podľa usmernení námestníka riaditeľa I. v podmienkach Environmentálneho fondu. 

V nadväznosti na povinnosť Environmentálneho fondu aktualizovať katalóg procesov 
Environmentálneho fondu, sú jednotlivé organizačné útvary Environmentálneho fondu povinné          
v termíne do 30. septembra príslušného kalendárneho roka prehodnotiť identifikované potenciálne 
korupčné riziká a tieto predložiť protikorupčnému koordinátorovi Environmentálneho fondu (ďalej 
len „protikorupčný koordinátor“) na aktualizáciu katalógu procesov Environmentálneho fondu. 
 
Aktualizovaný katalóg procesov Environmentálneho fondu protikorupčný koordinátor v termíne do 
30. novembra príslušného kalendárneho roka spracuje a predloží na schválenie riaditeľovi 
Environmentálneho fondu. Aktualizáciu katalógu procesov Environmentálneho fondu je pritom 
možné vykonať aj v priebehu kalendárneho roka, ak niektorý organizačný útvar Environmentálneho 
fondu identifikuje nové naliehavé korupčné riziko (prípadne riziká), alebo ak niektoré z doteraz 
identifikovaných korupčných rizík bolo eliminované, resp. zmenil sa stupeň jeho významnosti.  
 

• Pripravenie „Protikorupčného programu Environmentálneho fondu“ 
 
Environmentálny fond vypracoval PPEF v súlade s uznesením vlády SR č. 585/2018, ktorým bola 
schválená Protikorupčná politika SR a v súlade s Rezortným protikorupčným programom 
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.  
 
PPEF bol schválený dňa 26. augusta 2019 a zverejnený na webovom sídle Environmentálneho 
fondu: www.envirofond.sk. 
 
 
4. Protikorupčná prevencia Environmentálneho fondu 

 
Protikorupčná prevencia predstavuje systematické postupy na: 
 

• Odhaľovanie a odstraňovanie príčin, príležitosti a podmienok priaznivých pre vznik                   
a existenciu korupcie;  

• Zmenšovanie a odstraňovanie korupčných rizík;  

• Zníženie pravdepodobnosti alebo možnosti vzniku korupcie;  

• Odrádzanie osôb od páchania trestných činov korupcie;  

• Posilňovanie kultúry etiky, integrity a protikorupčného povedomia. 

 

 

 

 

http://www.envirofond.sk/


V rámci protikorupčnej prevencie boli uskutočnené nasledovné aktivity: 
 

• Monitorovanie, zbieranie údajov a informácií o stave vykonávania opatrení na jednotlivých 
organizačných odboroch Environmentálneho fondu; 

• Určenie nedostatkov (slabých stránok), ktoré môžu mať nepriaznivý vplyv na schopnosť 
identifikovať, zmierniť a prípadne eliminovať korupčné riziká;  

• Navrhovanie zmien a doplnenia jednotlivých opatrení, riešenie problémov a spôsoby 
eliminácie prekážok; 

• Príprava aktualizácie protikorupčného programu; 

• Príprava etického kódexu. 

 

Identifikované potenciálne korupčné riziko v rámci protikorupčnej prevencie: 
 
Environmentálny fond na základe poznania existujúceho stavu a potrieb, z výsledkov interných 
kontrol, z vyhodnotení problémov na jednotlivých odborov ako aj zo znalostí rizík jednotlivých 
organizačných odborov Environmentálneho fondu identifikoval potenciálne korupčné riziko, ku 
ktorému je nevyhnutné v najbližšom období prijať zodpovedajúce opatrenia na jeho zmiernenie, 
prípadne eliminovanie. 
 
V podmienkach Environmentálneho fondu je nevyhnutné konštituovať mechanizmy 
dvojinštančného správneho rozhodovania pri zistení porušenia ustanovení zákona                                 
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov v súvislosti s poskytnutou podporou z prostriedkov 
Environmentálneho fondu.  
 

5. Záver 
 
Táto hodnotiaca správa o plnení PPEF bola vypracovaná v súlade s PPEF. Podkladom pre jej 
vypracovanie boli vykonané úlohy a údaje za predchádzajúci kalendárny rok, ktoré boli priebežne 
zhromažďované, analyzované a vyhodnocované. Na základe vyhodnotenia získaných údajov 
možno konštatovať, že Environmentálny fond priebežne plní úlohy stanovené v rámci korupčného 
riadenia rizík a napĺňa tak priority a ciele Protikorupčnej politiky SR. 
 
 

 

 

V Bratislave, dňa 26. júna 2020               ......................................... 

Mgr. Peter Kalivoda 

riaditeľ 

 
 
 
 
 


