Vyhodnotenie protikorupčných opatrení vyplývajúcich z Príkazu generálneho
riaditeľa č. 08/2020 Protikorupčný program SHMÚ
Dňa 30.06.2022
Spis. zn. 101-1321/2022/8770

V súlade s bodom 6 Príkazu generálneho riaditeľa č. 06/2021 Protikorupčný program Slovenského
hydrometeorologického ústavu, zo dňa 01.07.2021 (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 ukončený dňa 30.03.2021 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 01.01.2022 - trvalé
Vyhodnotenie: Predmetné opatrenie je plnené priebežne a v súlade s príkazom GR. Protikorupčné
vzdelávanie je súčasťou nástupných školení a realizuje sa u všetkých prijatých zamestnancov spolu s inými
školeniami, ktoré vyplývajú so všeobecne záväzných právnych predpisov. Absolvovanie školenia potvrdzuje
zamestnanec aj protikorupčný koordinátor na príslušnom formulári svojim podpisom.
Na školení je každý zamestnanec oboznámený s Protikorupčnou politikou SHMÚ. Vstupné školenie poskytuje
stručný prehľad o:
všeobecnom právnom základe, ktorý tvoria medzinárodné právne predpisy, zákony a vykonávacie
právne predpisy,
- interných predpisoch SHMÚ, ktoré implementujú zákonné požiadavky protikorupčných opatrení
(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. 06/2021 Protikorupčný program Slovenského
hydrometeorologického ústavu, zo dňa 01.07.2021, Rozhodnutie generálneho riaditeľa SHMÚ
č. 06/2019 Riadenie korupčných rizík v podmienkach SHMÚ, zo dňa 01.07.2019),
- interných a externých inštitúciách, ktorým sa môže oznamovať korupcia a iná protispoločenská činnosť,
- spôsoby a formy oznámenia, vrátane možného poskytnutia pracovnoprávnej ochrany.

-
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Opatrenie č. 2 – Pravidelné overovanie vedomosti zamestnancov SHMÚ o systéme manažérstva proti
korupcii
Opatrenie č. 2 sledovalo pravidelné overovanie vedomostí zamestnancov SHMÚ, ktoré málo prebiehať
v písomnej forme. Overovanie vedomostí malo byť vykonané písomne po vykonaní školenia.
Zodpovedná osoba: JUDr. Peter Palasiewicz, protikorupčný koordinátor
Termín od 01.01.2022 - trvalé
Vyhodnotenie: Opatrenie bolo splnené čiastočne. Pre efektívnejšie overovanie vedomostí zamestnancov
SHMÚ je naplánovaná jeho elektronická forma. Písomné overovanie vedomostí formou testu sa ukázalo, ako
nevhodná a ťažko realizovateľné. Z tohto dôvodu sa po absolvovaní školenia kladie zvýšený dôraz na
interakciu medzi školiteľom a zamestnancom s dôrazom na ponechanie širšieho priestoru na položenie
otázok potrebných pre objasnenie témy.
Priebežné overovanie vedomosti zamestnancov SHMÚ o systéme manažérstva proti korupcii bude
realizované prostredníctvom elektronického dotazníka, ktorý bude zriadený na intranete SHMÚ.
Opatrenie č. 3 – Úprava Etického kódexu SHMÚ
Účelom opatrenia č. 3 bolo, aby Etický kódex SHMÚ plne odrážal systém manažérstva proti korupcii. Cieľom
úpravy je zdôrazniť nulovú toleranciu proti úplatkárstvu.
Zodpovedná osoba: JUDr. Peter Palasiewicz, protikorupčný koordinátor
Termín od 01.07.2021 do 31.12.2021
Vyhodnotenie: Úloha je splnená. Etický kódex SHMÚ plne reflektuje na požiadavky systému manažérstva
proti korupcii s dôrazom na čestnosť a poctivú prácu.
Opatrenie č. 4 – Úprava smernice S-104/11-2021 Verejné obstarávanie v Slovenskom
hydrometeorologickom ústave
Cieľom opatrenia bola úprava smernice Verejné obstarávanie v SHMÚ, ktorá mala prispieť k ešte
transparentnejšiemu verejnému obstarávaniu s dôrazom na minimalizáciu externých vplyvov.
Zodpovedná osoba: Administrátor pre verejné obstarávanie
Termín od 01.07.2021 do 31.12.2021
Vyhodnotenie: Úloha bola splnená. Smernica S-104/11-2022, rev. 1, Verejné obstarávanie v Slovenskom
hydrometeorologickom ústave zo dňa 28.04.2022 bola aktualizovaná v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Posledná aktualizácia okrem iného
prispela k eliminácii externých vplyvov na prebiehajúce verejné obstarávania.
Opatrenie č. 5 – Informovanie verejnosti a zamestnancov SHMÚ o zavedenom systéme manažérstva
proti korupcii
Realizáciou tohto opatrenia sa SHMÚ usiluje o posilňovanie svojej dôveryhodnosti voči širokej verejnosti,
obchodným partnerom a vlastným zamestnancom. Deklarovaním politiky nulovej tolerancie voči korupcii sa
napĺňa jedna zo základných podmienok posilňovania systému manažérstva proti korupcii.
Zodpovedná osoba: JUDr. Peter Palasiewicz, protikorupčný koordinátor
Termín od 01.07.2021 do 31.12.2021
Vyhodnotenie: Úloha bola splnená. Na intranetovej stránke SHMÚ sú zverejnené všetky relevantné
dokumenty týkajúce sa manažérstva proti korupcii. Zároveň aj na oficiálnej stránke SHMÚ pribudla sekcia
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„Oznamovanie protispoločenskej činnosti“, v ktorej je deklarovaná nulová tolerancia k akémukoľvek
protiprávnemu konaniu s dôrazom na maximálne dodržiavanie transparentnosti, zákonnosti a etických
princípov. V príslušnej sekcii je ďalej uvedený e-mailový a telefonický kontakt na protikorupčného
koordinátora.
Opatrenie č. 6 – Úprava smernice S-103/2018, rev. 1 Pracovný poriadok SHMÚ
Cieľom opatrenia bola úprava smernice Pracovný poriadok SHMÚ, v ktorej mal byť kladený dôraz na
komplexné definovanie povinností všetkých zamestnancov so zameraním na protispoločenské alebo
korupčné správanie.
Zodpovedná osoba: Špecialista ľudských zdrojov
Termín od 01.07.2021 do 31.12.2021
Vyhodnotenie: Úloha je splnená. Smernica S-103/08/2018, rev. 1 Pracovný poriadok Slovenského
hydrometeorologického ústavu zakotvila v základných povinnostiach zamestnancov a vedúcich zamestnancov
základné požiadavky manažérstva proti korupcii.
Opatrenie č. 7 – Predložiť do PGR návrh na spustenie prípravy dokumentácie súvisiacej s nastavením
systému manažérstva proti korupcií v súlade s požiadavkami normy STN ISO 37001:2019
Cieľom opatrenia bolo zvážiť prípadný prínos certifikovania Manažérstva proti korupcii s normou STN ISO
37001:2019.
Zodpovedná osoba: JUDr. Peter Palasiewicz, protikorupčný koordinátor
Termín od 01.07.2021 do 31.12.2021
Vyhodnotenie: Úloha je splnená. V súčasnosti SHMÚ neplánuje certifikovať systém manažérstva proti korupcii
podľa normy STN ISO 37001:2019.

JUDr. Peter Palasiewicz
protikorupčný koordinátor
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