Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Návrh Národného protikorupčného programu Slovenskej republiky

Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Úrad vlády Slovenskej republiky
 Materiál nelegislatívnej povahy

Charakter predkladaného materiálu

Termín začiatku a ukončenia PPK
Predpokladaný termín predloženia na MPK*




Materiál legislatívnej povahy
Transpozícia práva EÚ

Začiatok: ..
Ukončenie: ..
10. 06. 2019

Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády 30. 06. 2019
SR*

2. Definícia problému
Návrh Národného protikorupčného programu Slovenskej republiky (ďalej NPKP) sa predkladá na základe
uznesenia vlády SR č. 585/2018 k Protikorupčnej politike SR na roky 2019 – 2023 zo dňa 12. 12. 2018, bod B.5.
Účelom NPKP je v nadväznosti na protikorupčnú politiku SR bližšie špecifikovať opatrenia, ktoré majú
vykonávať orgány verejnej správy so zreteľom na zvýšenie účinnosti prevencie a postihovania korupcie. NPKP
nadväzuje na priority Protikorupčnej politiky SR.

3. Ciele a výsledný stav
Hlavný cieľ národného protikorupčného programu je zmenšiť priestor a príležitosti pre korupciu vo verejnom
sektore, účinne postihovať jej páchateľov a zvýšiť dôveru verejnosti k orgánom verejnej moci. Na dosiahnutie
tohto cieľa je potrebné vytvárať vhodné právne, inštitucionálne a spoločenské prostredie v ktorom sa odmieta a
účinne postihuje korupčné konanie.
Program zahŕňa 13 opatrení pre konkrétne subjekty. Tieto opatrenia vyplývajú zo skúseností z medzinárodných
hodnotiacich procesov, ktorým sa Slovenská republika podrobila najmä v rámci OECD, OSN a Rady Európy
(GRECO a MONEYVAL), a z ktorých vyplynuli úlohy na zlepšenie situácie v oblasti prevencie korupcie
a postihovania korupčných trestných činov. Tento program stanovuje také úlohy pre jeho hlavných adresátov,
ktoré svojou významnosťou a charakterom presahujú možnosti a rozsah pôsobnosti jednotlivých rezortov.
Rezorty sa zároveň svojimi námetmi aktívne podieľali na vypracovaní NPKP.

4. Dotknuté subjekty
Priamo dotknuté subjekty: ústredné orgány štátnej správy, Kancelária Národnej rady SR, Generálna prokuratúra
SR, Súdna rada SR, Najvyšší súd SR, Rada pre štátnu službu, Úrad splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej
spoločnosti, Slovenská advokátska komora

5. Alternatívne riešenia
Nenavrhujú sa iné alternatívne riešenia.

6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?

7. Transpozícia práva EÚ

 Áno

 Nie

Predkladaný materiál nie je transpozíciou práva EÚ.

8. Preskúmanie účelnosti**

* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu
legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné

9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Vplyvy na podnikateľské prostredie
z toho vplyvy na MSP
Sociálne vplyvy
Vplyvy na životné prostredie
Vplyvy na informatizáciu
Vplyvy na služby pre občana z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
vplyvy na procesy služieb vo verejnej
správe
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a
rodinu
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Žiadne

Pozitívne
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Negatívne





Negatívne

Čiastočne
Negatívne
Negatívne
Negatívne
Negatívne
Negatívne

Negatívne
Negatívne

10. Poznámky
Protikorupčné opatrenia majú pozitívne vplyvy na zefektívnenie a skvalitnenie činností verejnej správy a služieb
poskytovaných občanom. Súčasne majú pozitívny vplyv na zvyšovanie dôveryhodnosti verejnej správy. Tieto
pozitívne vplyvy však nie je možné finančne kvantifikovať. Finančné náklady vzniknú v súvislosti s plnením
opatrení č. 4 a 11, tieto sú však zabezpečené v rámci rozpočtu MF SR. Realizácia úloh uložených v návrhu
uznesenia vlády SR sa vykonáva v rámci schválených limitov počtu zamestnancov a limitov výdavkov dotknutých
kapitol štátneho rozpočtu. Všetky vplyvy vyplývajúce z materiálu budú zabezpečené v rámci schválených limitov
výdavkov a počtu zamestnancov dotknutých kapitol na príslušný rozpočtový rok bez dodatočných požiadaviek na
rozpočet verejnej správy.

11. Kontakt na spracovateľa
JUDr. Alexandra Kapišovská, PhD., odbor prevencie korupcie, sekcia prevencie korupcie a krízového
manažmentu, Úrad vlády SR; alexandra.kapisovska@vlada.gov.sk
PhDr. Štefan Urbánek, odbor prevencie korupcie, sekcia prevencie korupcie a krízového manažmentu, Úrad
vlády SR; stefan.urbanek@vlada.gov.sk

12. Zdroje
Finančné zabezpečenie opatrenia č. 4 bolo predmetom pripomienkového konania k návrhu zákona o výkone
rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prípadné
požiadavky na rozpočet súvisiace s plnením ostatných opatrení (najmä č. 11) si uplatní správca rozpočtovej
kapitoly MF SR v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo pri tvorbe príslušnej legislatívy vyplývajúcej z
predloženého návrhu Národného protikorupčného programu SR.

13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK

