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Protikorupčný program Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky

1. Úvod
Rezortný protikorupčný program Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len
„protikorupčný program“) bol vypracovaný v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky
č. 585 z 12. decembra 2018, ktorým bola schválená Protikorupčná politika Slovenskej
republiky na roky 2019 – 2023 (ďalej „Protikorupčná politika SR“).
Na základe úlohy B.3 uznesenia vlády SR č. 585/52018 bola predsedníčke Úradu jadrového
dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „ÚJD SR“) uložená úloha prijať na základe posúdenia
a vyhodnotenia korupčných rizík rezortný protikorupčný program ÚJD SR.
Adresátmi protikorupčného programu sú zamestnanci ÚJD SR, ako aj spolupracujúce
organizácie.
Účelom protikorupčného programu je vytvoriť mechanizmus konkrétnych krokov na
predchádzanie korupcii, najmä prostredníctvom riadenia korupčných rizík a zmenšovania
priestoru na ich vznik a pravdepodobnosť výskytu pri každodennej činnosti ÚJD SR.
Vyhodnotenie plnenia opatrení rezortného Protikorupčného programu ÚJD SR
schváleného dňa 28.08.2019 bolo vykonané dňa 29.05.2020. Na základe realizovaného
dotazníkového prieskumu korupčných rizík na ÚJD SR, ktorého výsledky boli predložené dňa
28.05.2020 ako informácia na poradu predsedníčky úradu bol aktualizovaný tento program.

2. Vymedzenie pojmov
Rezortný protikorupčný program ÚJD SR používa pojmy tak, ako ich vymedzil Úrad vlády
SR v dokumentoch boja proti korupcii zverejnených na svojom webovom sídle:
https://www.bojprotikorupcii.gov.sk/protikorupcna-agenda/.

3. Priority
Protikorupčný program ÚJD SR je postavený na prioritách a cieľoch Protikorupčnej
politiky SR a návrhu Národného protikorupčného programu SR.
Priorita 1: Posilniť postavenie Úradu jadrového dozoru SR ako dôveryhodnej inštitúcie, ktorá
svojou činnosťou presadzuje a chráni verejný záujem bez priestoru a príležitostí pre korupciu.
Priorita 2: Zvyšovať efektívnosť riadenia korupčných rizík.
Priorita 3: Vytvárať a posilňovať protikorupčné prostredie.

4. Riadenie korupčných rizík
Riadenie korupčných rizík ako súčasť protikorupčného systému sa na ÚJD SR uskutočňuje
v zmysle uznesenia vlády SR č. 585/2018 a Metodického odporúčania k riadeniu korupčných
rizík schváleného Úradom vlády SR pre orgány verejnej správy z 30. januára 2019.

2/5

Protikorupčný program Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky

Systém riadenia korupčných rizík a prijatých opatrení na ich elimináciu bol zavedený do
Príručky kvality od 1. mája 2019 ako mechanizmus na odstránenie systémových zlyhaní
súvisiacich s korupciou a na účely zabezpečenia etiky a nestrannosti v konaní a rozhodovaní
zamestnancov ÚJD SR.
ÚJD SR má zavedený manažérsky systém vrátane procesu riadenia rizík a existujúci
register rizík, ktoré zahŕňajú kategóriu korupčné riziko, ale aj ďalšie riziká ako spoločenské
riziká (riziká súvisiace s plnením požiadaviek zainteresovaných strán) , sociálne riziká ( riziká
súvisiace so správaním a konaním zamestnancov) a obstarávacie riziká (riziká súvisiace
s obstarávaním, atď.), tento rezortný protikorupčný program je zostavený na základe
vyhodnotenia už identifikovaných korupčných rizík v dvoch korupčne významných procesoch.
V nasledujúcom období budú aj ďalšie procesy posúdené a vyhodnotené z hľadiska
korupčných rizík vrátane tých, ktoré boli identifikované v dotazníkovom prieskume. V
zavedenom systéme riadenia rizík sú riziká vyhodnocované a aktualizované v pravidelných
intervaloch.

5. Ciele a opatrenia
Cieľ č. 1:

Zmenšiť priestor na existenciu a vznik korupčných rizík

Ukazovateľ:

Identifikované a odstránené nedostatky umožňujúce vznik a existenciu
korupčných rizík vo všetkých korupčne významných procesoch

Identifikácia nedostatkov v organizácii, ktoré umožňujú alebo by mohli umožniť vznik
a prípadne existenciu korupčných rizík, musí byť založená na faktoch (zásada dôkazného
základu). ÚJD SR spravuje systém riadenia korupčných rizík, ktorý je súčasťou systému
riadenia rizík.
Identifikované korupčné riziko neznamená, že už dochádza ku korupcii alebo s ňou
súvisiacej protispoločenskej činnosti. Toto riziko iba naznačuje, že existuje priestor, príležitosť
alebo vhodné podmienky na uskutočnenie korupcie. Na uľahčenie identifikácie, analýzy
a vyhodnocovania korupčných rizík v korupčne významných procesoch je možné použiť
Metodické odporúčanie k riadeniu korupčných rizík vypracované Úradom vlády SR.

Opatrenie č. 1:

Zlepšovať systém riadenia korupčných rizík

Ukazovatele:

a)
b)

zaviesť proces riadenia protikorupčného správania vrátane prijatia
protikorupčnej politiky ÚJD SR
rozšíriť register identifikovaných korupčných rizík vo všetkých
korupčne významných procesoch vrátane posúdenia rizík
a opatrení
identifikovaných
v dotazníkovom
prieskume
korupčných rizík
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Termín zavedenia do 31. decembra 2020
procesu riadenia
protikorupčného
správania
a prijatia
protikorupčnej
politiky:
Gestor:

GTSÚ, protikorupčný koordinátor

Termín na
rozšírenie registra
identifikovaných
korupčných rizík:

do 31. marca 2021

Vyhodnotenie
účinnosti a
efektívnosti:

do 31. mája 2021 a potom pravidelne v rámci aktualizácie rezortného
protikorupčného programu

Gestor:

garanti procesov v spolupráci s protikorupčným koordinátorom

Cieľ č. 2:

Chrániť
oznamovateľov
protispoločenskej činnosti

podozrení

Ukazovateľ:

Zavedenie dostatočnej informovanosti
korupčného konania a nekalých praktík.

z korupcie
o

systéme

a

inej

nahlasovania

Opatrenie č. 2.:

Vypracovať a uplatňovať pravidlá na zabránenie odvetnej
činnosti a diskriminácie voči oznamovateľom podozrení
z korupcie a inej protispoločenskej činnosti

Ukazovateľ:

a) zvýšiť informovanosť o etike štátneho zamestnanca formou elearningového školenia prostredníctvom vedúcich zamestnancov
a zvýšiť informovanosť o korupcii formou školenia vedúcich
zamestnancov
b) sledovať transpozíciu smernice o ochrane osôb (gestorom je
ÚV SR), ktoré nahlasujú porušenie práva únie a v prípade potreby
poskytnúť súčinnosť pri príprave podkladov
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Termín zorganizovania do 31. marca 2021
školenia:
riaditeľka osobného úradu

Gestor:
Termín
smernice
osôb:

transpozície do 31. mája 2021
o ochrane

Gestor:

riaditeľka osobného úradu v spolupráci s protikorupčným
koordinátorom a prípadne ďalšími vecnými gestormi

Vyhodnotenie
účinnosti a
efektívnosti:

do 31. mája 2021

6. Monitorovanie, hodnotenie a aktualizácia protikorupčného programu
ÚJD SR
Monitorovanie implementácie protikorupčného programu ÚJD SR vykonáva priebežne
protikorupčný koordinátor v spolupráci s GTSÚ a gestormi procesov s identifikovanými
korupčnými rizikami, a to s cieľom získať dostatočný prehľad o dosiahnutom pokroku riadenia
korupčných rizík v snahe zmenšiť priestor na existenciu a vznik korupčných rizík.
Súhrnné hodnotenie vykonáva protikorupčný koordinátor raz ročne za uplynulý kalendárny
rok a predkladá predsedovi ÚJD SR do 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka.
Protikorupčný program ÚJD SR je otvorený dokument, ktorý v prípade potreby a zistenia
nedostatkov a nových skutočností bude priebežne aktualizovaný. Protikorupčný koordinátor
v súčinnosti s organizačnými útvarmi ÚJD SR navrhne prípadné aktualizácie jednotlivých
cieľov a opatrení s cieľom zvyšovania úrovne protikorupčných opatrení a ich efektivity, a to
v súlade s protikorupčnými aktivitami priebežne realizovanými vo verejnej správe.
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