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Dňa 22.06.2021 
Spis. zn. 101-1318/20217203 

 
 
  V súlade s bodom 6 Príkazu generálneho riaditeľa č 08/2020 Protikorupčný program Slovenského 
hydrometeorologického ústavu, zo dňa 30.06.2020 (ďalej len „PkP“) Vám prostredníctvom tohto listu zasielam 
vyhodnotenie jednotlivých protikorupčných opatrení, ktoré boli vypracované na rok 2021. 
 
  Vyhodnotenie protikorupčných opatrení sa vykonáva v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky 
č. 585/2018 z 12.12.2018, ktorým bola schválená Protikorupčná politika Slovenskej republiky na roky 2019 – 
2023 a zároveň v ňom boli zohľadnené Metodické odporúčania k riadeniu korupčných rizík Úradu vlády 
Slovenskej republiky zo dňa 30.01.2019. 
 
  Jednotlivé opatrenia boli vypracované na základe realizovaného prieskumu k identifikácii korupčných 
rizík, ktorý bol spustený dňa 13.12.2019 a ukončený 25.03.2020 a pri ich tvorbe boli zohľadnené požiadavky 
a usmernenia normy STN ISO 37001:2019 Systémy manažérstva proti korupcii, Požiadavky s usmernením na 
používanie. Opatrenia boli koncipované za účelom odstránenia identifikovaných korupčných rizík v prostredí 
SHMÚ so stanovením presných úloh a termínov na ich plnenie. 
 
  
Opatrenie č. 1 – Zvýšenie právneho povedomia zamestnancov SHMÚ 
 
Opatrenie č. 1 sa malo realizovať prostredníctvom pravidelných školení všetkých zamestnancov SHMÚ na 
jednotlivých pracoviskách a u všetkých novoprijatých zamestnancov.  
Zodpovedná osoba: JUDr. Peter Palasiewicz, protikorupčný koordinátor 
 
Termín od 01.07.2020 do 31.05.2021 
 
Vyhodnotenie: Predmetné opatrenie bolo splnené čiastočne. Ku celkovému školeniu všetkých zamestnancov 
SHMÚ nemohlo dôjsť z objektívnych dôvodov, a to pre vypuknutie pandémie spojenej s ochorením COVID-19 
a následnými prijatými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktoré sa týkali 
obmedzeného cestovania v rámci okresov a stretávania sa väčšieho počtu osôb. 
Protikorupčný koordinátor zvážil riziká spojené s prenášaním ochorenia COVID-19 a presunul školenia na 
termíny, kým sa situácia nezlepší. Školenie cez software „webex“ vylúčil, kvôli chýbajúcej interakcii medzi 
školiteľom a zamestnancom, čo by sa v konečnom dôsledku mohlo prejaviť vo viacerých nedostatkoch, ktoré 
spočívajú najmä v kvalite školenia.   
 
Školenia novoprijatých zamestnancov týkajúcich sa Manažérstva proti korupcii prebiehali priebežne, spravidla 
ihneď pri ich nástupe, v rámci vybavovania vstupných náležitosti a v rovnaké dni ako ostatné povinné vstupné 
školenia. 
 
Na školení boli zamestnanci oboznámení s Protikorupčnou politikou SHMÚ, so základnými všeobecnými 
právnymi predpismi, ktoré sa na danú tému vzťahujú a s internými predpismi, ktoré tvoria systém 
manažérstva proti korupcii: 
 
Interného pokynu generálneho riaditeľa SHMÚ č. 06-100/08-2019 Zásady poskytovania ochrany osobám 
v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality a protispoločenskej činnosti, preverovania 
a evidovania oznámení podávaných v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov 
protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zo dňa 01.07.2019, 
 
 Príkaz generálneho riaditeľa SHMÚ č. 08/2020 Protikorupčný program Slovenského hydrometeorologického 
ústavu, zo dňa 01.07.2020, 
 
Rozhodnutie generálneho riaditeľa SHMÚ č. 06/2019 Riadenie korupčných rizík v podmienkach SHMÚ, zo 
dňa 01.07.2019. 
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Opatrenie č. 2 – Úprava interných predpisov SHMÚ 
 
Opatrenie č. 2 sa malo realizovať úpravou interných predpisov SHMÚ tak, aby plne odrážali systém 
manažérstva proti korupcii. 
 
Zodpovedná osoba: JUDr. Peter Palasiewicz, protikorupčný koordinátor 
 
Termín od 31.12.2020 
 
Opatrenie bolo realizované zmenou Smernice S-103/08-2018, rev. 1 Pracovný poriadok SHMÚ a Formuláru 
F-103-08-03/03 Záznam oboznámenia o predzmluvných vzťahoch vo forme zapracovania povinnosti 
novoprijatých zamestnancov absolvovať školenie, ktorého predmetom bolo najmä informovanie o: 
 

- zvyšovaní povedomia o korupcii s cieľom aktivizovať protikorupčné správanie a konanie zamestnancov, 
- podmienkach na nahlasovanie podozrení z korupcie, ktoré nevyvoláva obavy z odvetných opatrení, 

- Protikorupčnom programe SHMÚ, 
- riadení korupčných rizík, 

- zásadách poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním 
kriminality a protispoločenskej činnosti, preverovania a evidovania oznámení podávaných v zmysle 
zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 

 
Aktualizácia Etického kódexu SHMÚ a jeho úprava v takej miere, aby bol súčasťou riadenej dokumentácie 
SHMÚ z dôvodu väčšieho rozsahu potrebných prác stále prebieha. Z tohto dôvodu sa  táto časť úlohy 
preniesla do Príkazu generálneho riaditeľa č. 06/2021 Protikorupčný program SHMÚ. 
 
 
Opatrenie č. 3 – Informovanie verejnosti a zamestnancov SHMÚ o zavedenom systéme manažérstva 
proti korupcii 
 
Účelom opatrenia č. 3 bolo posilniť dôveryhodnosť SHMÚ voči širokej verejnosti, obchodným partnerom 
a vlastným zamestnancom, čím sa mala naplniť jedna zo základných podmienok posilňovania systému 
manažérstva proti korupcii. 
 
Zodpovedná osoba: JUDr. Peter Palasiewicz, protikorupčný koordinátor 
 
Termín od 31.12.2020 
 
Predmetné opatrenie nemohlo byť splnené z objektívnych dôvodoch, ktoré spočívali vo vypuknutí pandémie 
spojenej s ochorením COVID-19 a následnými prijatými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva 
Slovenskej republiky, ktoré sa týkali obmedzeného cestovania v rámci okresov a stretávania sa väčšieho 
počtu osôb. SHMÚ ako prvok kritickej štruktúry štátu nemohol dopustiť, aby došlo k obmedzeniu alebo 
zastaveniu jeho činnosti z dôvodu rozšírenia ochorenia medzi zamestnancami z dôvodu väčšieho počtu ľudí 
v malých priestoroch. Deň otvorených dverí, Dni Dunaja a ďalšie podobné akcie pre verejnosť boli zrušené. 
 
Opatrenie č. 4 – Zmena organizačnej štruktúry s cieľom zvýšiť transparentnosť rozhodovacích 
procesov v SHMÚ 
 
Účelom opatrenia bolo predložiť porade generálneho riaditeľa návrh na zmenu organizačnej štruktúry SHMÚ, 
aby sa v čo najväčšej možnej miere zvýšila transparentnosť rozhodovacieho procesu.  
 
Zodpovedná osoba: JUDr. Peter Palasiewicz, protikorupčný koordinátor 
 
Termín od 31.12.2020 
 
Opatrenie bolo splnené, pretože predložený návrh na zmenu organizačnej štruktúry porada generálneho 
riaditeľa odsúhlasila a k 01.01.2021 v roku 2021 bola na SHMÚ uskutočnená organizačná zmena, v rámci 
ktorej došlo k zrušeniu úseku Podporné aktivity a vytvoreniu dvoch nových úsekov: 
 

- úsek Informatika 
- úsek Ekonomika 
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Zároveň došlo ku organizačnej zmene na Úseku generálneho riaditeľa, na ktorý bol priradený manažér pre 
informačnú bezpečnosť. 
 
 

Opatrenie č. 5 – Zapracovať vyhlásenie k nulovej tolerancii voči korupcii do Obchodných podmienok 
SHMÚ 
 
Zodpovedná osoba: JUDr. Veronika Vessová, LL.M., právnik SHMÚ 
 
Termín od 31.12.2020 
 
Opatrenie bolo splnené a ustanovenia proti korupcii sú súčasťou Všeobecných obchodných  podmienok 
SHMÚ, platných od 01.11.2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
              JUDr. Peter Palasiewicz 
              protikorupčný koordinátor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


