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Správa o plnení Protikorupčného programu Environmentálneho fondu za rok 2020 (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. 12. 2018 (ďalej len
„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 (ďalej len „MŽP SR“). PPEF bol schválený
dňa 26. 08. 2019 a zverejnený na webovom sídle Environmentálneho fondu www.envirofond.sk
a na webovom sídle MŽP SR www.minzp.sk.
PPEF nadväzoval na schválenú Protikorupčnú politiku SR a pri jeho vypracovaní sa zohľadnili
požiadavky štandardov podľa normy STN ISO 37001:2019 a informácie vyplývajúce z prieskumu
o korupčných rizikách v Environmentálnom fonde.
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.
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. 05. 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. 05. 2019 „Riadenie korupčných
rizík v Environmentálnom fonde“.
Protikorupčná prevencia Environmentálneho fondu
Protikorupčná prevencia Environmentálneho fondu predstavuje systematické postupy na:
- odhaľovanie a odstraňovanie príčin, príležitostí 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.
V rámci protikorupčnej prevencie boli v roku 2020 vydané interné normy:
- Rozhodnutie riaditeľa Environmentálneho fondu č. 24/2020 z 05. 11. 2020, ktorým sa
vydáva Protikorupčná politika Environmentálneho fondu,
- Rozhodnutie riaditeľa Environmentálneho fondu č. 26/2020 z 19. 11. 2020, ktorým sa
vydáva Etický kódex zamestnanca Environmentálneho fondu.
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Vyhodnotenie plnenia cieľov a opatrení prijatých v PPEF na obdobie rokov 2019 - 2020
Cieľ/opatrenie
Cieľ č. 1
Opatrenie č. 1.1

Opatrenie č. 1.2

Zmenšiť priestor na existenciu a vznik korupčných rizík
Zlepšovať systém riadenia korupčných rizík na základe vo fonde identifikovaných
korupčných rizík
a) vypracovať internú normu o riadení korupčných rizík
splnené
b) vytvoriť katalóg identifikovaných korupčných rizík
splnené
Skvalitňovanie ľudských zdrojov na všetkých organizačných úrovniach v oblasti
protikorupčných opatrení
a) vypracovať internú normu, ktorá určí jasné postupy na
splnené
predchádzanie korupcii a porušovania etických zásad
zahŕňajúce sankcionovanie v prípade ich porušovania
(Etický kódex)
splnené (súčasť
b) vypracovať/aktualizovať a uplatňovať internú normu
Etického
kódexu)
o pravidlách prijímania darov a pohostení
c) zabezpečenie
realizácie
periodických
školení
zameraných na etické správanie, konflikt záujmov
a prevenciu pre zamestnancov fondu

Cieľ č. 2
Opatrenie č. 2.1

Opatrenie č. 2.2

Cieľ č. 3

Stav plnenia

* plnenie úlohy
bolo ovplyvnené
nepriaznivou
epidemiologickou
situáciou
splnené

d) vyhlásenie zamestnancov fondu o dodržiavaní
protikorupčnej politiky
Účinne chrániť oznamovateľov podozrení z korupcie, inej protispoločenskej
činnosti a neetického správania
Fond má zavedený systém ochrany oznamovateľov, ktorý im poskytuje istotu, že
nebudú proti nim použité odvetné opatrenia v dôsledku nahlásenia
protispoločenskej činnosti
Rozhodnutie riaditeľa Environmentálneho fondu č. 9/2019 zo
splnené
dňa 23. 05. 2019 o vnútornom systéme vybavovania oznámení
v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti
v Environmentálnom fonde
Realizovať program zvyšovania povedomia zamestnancov fondu o ochrane
oznamovateľov a postupoch oznamovania podozrení z korupcie, korupčného
správania a iného protispoločenského konania
*plnenie úlohy
a) vypracovať a realizovať plán vzdelávacích aktivít pre
bolo
ovplyvnené
zamestnancov fondu na zvyšovanie povedomia
nepriaznivou
o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti
epidemiologickou
situáciou
b) počet uskutočnených aktivít a počet účastníkov
*plnenie úlohy
bolo ovplyvnené
nepriaznivou
epidemiologickou
situáciou
Posilňovať postavenie Environmentálneho fondu ako inštitúcie, ktorú
verejnosť vníma ako dôveryhodnú

Opatrenie č. 3.1.
a) v rámci politiky transparentnosti a otvorenej štátnej
správy voči občanom SR fond prevádzkuje stránku pre

splnené
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oznamovanie protispoločenskej činnosti na svojom
webovom sídle
b) počet oznámení, ktoré pomohli odhaliť a postihovať
korupciu, korupčné správanie a inú protispoločenskú
činnosť

v sledovanom
období neboli
podané podnety
poukazujúce na
protispoločenskú
činnosť

* Nezrealizované opatrenia sú presunuté do PPEF na rok 2021.

Záver
Táto hodnotiaca správa o plnení PPEF bola vypracovaná v súlade s PPEF na podklade
vyhodnotenia plnenia stanovených opatrení.

V Bratislave dňa 28. júna 2021

Ing. Ľubomír Vačok, v. r.
riaditeľ
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