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ÚVOD 
 

Vláda Slovenskej republiky uznesením číslo 585/2018 zo dňa 12. decembra 2018 

schválila Protikorupčnú politiku Slovenskej republiky na roky 2019 - 2023. Vychádzajúc z tohto dokumentu  

uložila vláda Slovenskej republiky členom vlády a predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy 

povinnosť prijatia protikorupčného programu. Dopravný úrad vypracoval tento protikorupčný program (ďalej 

len „program“), do ktorého implementoval priority a ciele vychádzajúce z uvedeného uznesenia v záujme 

vytvárania a zdokonaľovanie protikorupčných opatrení.  

 Dopravný úrad bol zriadený zákonom č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických 

komunikácií a poštových služieb a Dopravnom úrade a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov s účinnosťou od 1. januára 2014. Dopravný úrad je orgán štátnej správy s celoslovenskou 

pôsobnosťou pre výkon štátneho odborného dozoru a kontrol v oblasti dráh a dopravy na dráhach, civilného 

letectva a vnútrozemskej plavby.  

 Poslaním Dopravného úradu je vykonávať štátny odborný dozor a kontroly, účinne prispievať 

k zaisteniu bezpečnosti v oblasti dráh a dopravy na dráhach, civilného letectva a vnútrozemskej plavby 

a aplikovať regulačný rámec v týchto oblastiach dopravy prostredníctvom výkonu dozoru a dohľadu 

a kontrolou regulačných kritérií. Dopravný úrad sa pri napĺňaní svojho poslania riadi priamo vykonateľnými 

právne záväznými aktami Európskej únie a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika 

viazaná, všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, ako aj štandardami a odporúčaniami 

medzinárodných organizácií, ktoré Slovenská republika prijala.  

Korupcia (podľa STN ISO 37001: 2019), alebo inak povedané aj podplácanie, úplatkárstvo, 

klientelizmus, zvýhodňovanie, rodinkárstvo, zneužitie právomoci, zneužitie postavenia, politickej a inej 

funkcie je cielené ponúkanie, sľubovanie, dávanie, prijímanie alebo požadovanie neoprávnenej výhody 

akejkoľvek hodnoty (finančnej alebo nefinančnej) priamo alebo nepriamo a bez ohľadu na miesto, v rozpore  

s platnými právnymi predpismi, ako aj úplatok alebo odmena pre osobu, ktorá koná alebo sa zdráha konať 

v súvislosti s výkonnosťou plnenia povinností tejto osoby.  

Korupčné správanie nemusí byť vyvolané len benefitom, darom, peniazmi a podobne, teda získaním 

prospechu, ale aj hrozbou. Môžu nastať prípady, kedy nie je úradníkovi ponúkaný určitý prospech, ale môže 

mu byť pohrozené, že sa stane niečo veľmi negatívne, ak požadované rozhodnutie nevydá. 

Korupčné riziko, v užšom zmysle sa pod týmto pojmom rozumie existencia príležitosti, 

pravdepodobnosti alebo možnosti vzniku korupcie a nákladov spojených s touto korupciou. Zahŕňa aj príčiny 

alebo podmienky, ktoré uľahčujú vznik situácie priaznivej pre podplácanie, korupciu, korupčné správanie 

alebo konanie. 

Protikorupčná prevencia („predchádzanie korupcii“, „prevencia korupcie“) Pod týmto pojmom sa 

rozumejú systematické postupy na: 1. odhaľovanie a odstraňovanie príčin, príležitostí a podmienok 

priaznivých pre vznik a existenciu korupcie, 2. zmenšovanie a odstraňovanie korupčných rizík, 3. zníženie 

https://www.bojprotikorupcii.gov.sk/uznesenia-vlady/
https://www.bojprotikorupcii.gov.sk/data/files/7130_protikorupcna-politika-sr-2019-2023.pdf
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pravdepodobnosti alebo možnosti vzniku korupcie, 4. odrádzanie osôb od páchania trestných činov korupcie, 

5. posilňovanie kultúry etiky, integrity a protikorupčného povedomia. 

Systém protikorupčného manažérstva: znamená súbor vzájomne prepojených alebo vzájomne sa 

ovplyvňujúcich prvkov organizácie na vytvorenie protikorupčných politík, cieľov a procesov na dosahovanie 

protikorupčných cieľov. 

Zvyšovanie povedomia o korupcii sa chápe ako interaktívny komunikačný proces zlepšovania 

schopnosti vnímať a pochopiť súvislosti korupcie, jej prejavy, spôsoby a následky, ako aj rozvíjania 

spôsobilostí, zručností, motivácie a postojov potrebných na aktivizáciu protikorupčného správania. 

Pre Dopravný úrad ako zamestnávateľa je neprípustné, aby zamestnanec sám, alebo prostredníctvom 

tretej osoby, prijal peňažnú platbu, dar alebo iné stimuly nepeňažného charakteru priamo od osoby, v prospech 

ktorej pri plnení svojich pracovných úloh konal, bude konať alebo konať mal, alebo od tejto osoby 

prostredníctvom inej osoby, alebo tejto osobe prisľúbil, že bude konať v záujme získania jej obchodnej alebo 

inej výhody alebo ovplyvnenia v rozhodovaní vo veci a zároveň je neprípustné, aby zamestnanec sám alebo 

prostredníctvom tretej osoby akoukoľvek formou žiadal pre seba alebo pre inú osobu o poskytnutie peňažnej 

platby, daru alebo iných stimulov nepeňažného charakteru priamo od osoby, v prospech ktorej pri svojej práci 

konal, bude konať alebo konať mal, alebo prostredníctvom inej osoby, alebo jej prisľúbil, že bude konať 

v záujme získania jej obchodnej alebo inej výhody alebo ovplyvnenia v rozhodovaní.  

ÚČEL 

              Účelom protikorupčného programu je trvalé zabezpečenie protikorupčného správania sa orgánu 

štátnej správy a jeho zamestnancov na jednej strane a fyzických a právnických osôb, voči ktorým plní 

Dopravný úrad svoje úlohy,  na strane druhej. Znižovaním priestoru pre vznik korupcie sa zabraňuje vzniku 

nových korupčných situácií. Protikorupčný program je nástrojom a návodom na posilňovanie a presadzovanie 

protikorupčnej kultúry a zdokonalenie riadenia rozpoznaných korupčných rizík v prostredí Dopravného úradu. 

 

LEGISLATÍVA A SÚVISIACA DOKUMENTÁCIA POMÁHAJÚCA 

ZNIŽOVAŤ RIZIKÁ KORUPCIE V ČINNOSTI DOPRAVNÉHO ÚRADU 

 

 Zoznam právnych predpisov: 

o zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov; 

o zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov; 

o zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 
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o  zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov; 

o zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov; 

o zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 

funkcionárov v znení neskorších predpisov; 

o zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov; 

o zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov; 

o zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 

záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 Zoznam súvisiacej dokumentácie: 

o Protikorupčná politika Slovenskej republiky na roky 2019 – 2023; 

o STN ISO 37001:2019  špecifikuje systémy na predchádzanie prípadom spojenými s korupciou 

ako aj ich odhaľovaniu a následnému prijímaniu represívnych opatrení. 

o  Interné protikorupčné akty. 

 

ZÁSADY 

Dopravný úrad a jeho zamestnanci odsudzujú korupčné správanie v akejkoľvek forme a prikláňajú sa 

k zásadám vydaným v Protikorupčnej politike Slovenskej republiky na roky 2019 – 2023. 

 Zásada právneho štátu 

Zamestnanci Dopravného úradu nesmú konať v rozpore so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi prijímať ani dávať žiadne dary alebo iné požitky, ktoré by mohli nečestne ovplyvniť 

akýkoľvek z rozhodovacích procesov Dopravného úradu, alebo oslabiť nezávislosť či úsudok 

v rozhodovaní vo veci. 

 Zásada nulovej tolerancie 

Zamestnanci Dopravného úradu odmietajú korupčné správanie bez ohľadu na akúkoľvek 

možnosť získania výhody alebo prospechu. Sankcie a postihy budú uplatňované bez rozdielu, 

zľahčovania a diskriminovania. 

 Zásada vyvoditeľnej zodpovednosti 

Zamestnanci sú zodpovední za vykonávanie protikorupčných opatrení a náležite riešia 

situácie, v ktorých by ich vlastné záujmy mohli prísť do konfliktu s ich úlohami, záväzkami alebo 

povinnosťami. 

 Zásada transparentnosti  

Zamestnanci Dopravného úradu dbajú na transparentnosť svojho konania a poskytujú 

verejnosti priestor a informácie v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

 Zásada integrity a čestného a dôveryhodného výkonu verejnej moci 
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Zamestnanci Dopravného úradu konajú čestne a dôveryhodne v súlade so všeobecne 

uznávanými etickými normami a morálnymi zásadami vo všetkých oblastiach svojho výkonu 

práce a vyhýbajú sa prípadom, v ktorých by ich vlastné záujmy mohli prísť do konfliktu 

s  úlohami, záväzkami alebo povinnosťami Dopravného úradu. 

 Zásada zvyšovania protikorupčného povedomia 

Zamestnanci Dopravného úradu sa podieľajú na diskusii vo veci zlepšenia možností chápania 

protikorupčných súvislostí a zapájajú sa pri odhaľovaní a prevencii prípadného korupčného rizika. 

 Zásada spolupráce 

V prípade zistenia korupčného správania alebo podozrenia na takéto správanie postupujú 

zamestnanci Dopravného úradu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, v úzkej 

súčinnosti s určenou osobou zamestnávateľa. 

 Zásada dôkazného základu 

Zamestnanci Dopravného úradu spolupracujú v prípadoch možnej korupcie a účinne napomáhajú 

preverovať, nahlasovať a riešiť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi prípadné 

možné korupčné správanie. Nakoľko ľudský faktor zohráva najvýznamnejšiu rolu pri prípadnom 

korupčnom správaní, Dopravný úrad zavádza a podporujeme také procesné opatrenia, ktoré 

v maximálnej možnej miere bránia vzniku korupcie. 

 

PRIORITY A CIELE 

 
 Prísne a logické uplatňovanie nasledovných základných princípov v pracovnom vzťahu: 

 princíp zákonnosti, 

 princíp nestrannosti, 

 princíp profesionality, 

 princíp rovnakého zaobchádzania a správania sa k stránkam, 

 zákaz diskriminácie. 

 Majetkové priznania a pravidlá poskytovania a prijímania darov. 

 Pravidlá na odstránenie konfliktov záujmov. 

 Systém riadenia korupčných rizík. 

 Identifikácia a eliminácia korupčných schém. 

 Etický kódex a kódex správania. 

 Protikorupčný kódex zamestnanca. 

 Účinné oznamovanie podozrení z korupcie. 

 Monitorovanie efektívnosti a účinnosti protikorupčnej prevencie.  

 Kritériá a postupy vo verejnom obstarávaní. 

 Transparentnosť a objektívnosť rozhodovania. 

 Ochrana oznamovateľov. 
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 Vzdelávanie a komunikácia v oblasti boja proti korupcii. 

 Zvyšovanie (merateľného) účinku protikorupčných opatrení 

 

SWOT ANALÝZA  

 

Silné stránky (Strength) Slabé stránky (Weaknesses) 

DÚ ak orgán štátnej správy má viacúrovňový systém 

riadenia a tým súčasne aj viacúrovňový systém kontroly. 

Vedenie Dopravného úradu, ktoré je vzorom v boji proti 

korupcii, dbá na výchovu a na vzdelávací proces svojich 

zamestnancov, čo  predstavuje silný tlak na vedomie 

a konanie zamestnancov. Prijímajú sa procesy a postupy na 

efektívne riadenie chodu úradu a minimalizácie korupčnej 

činnosti. Je zavedené zákonné a transparentné 

zverejňovanie informácií,  zmlúv, objednávok, verejných 

listín a iných dokumentov, ako štandardný nástroj v boji 

proti korupcii. Pri rozhodovacom procese je prioritou 

dodržiavanie čestnosti, etiky a zákonnosti. Nakoľko je 

Dopravný úrad, ako orgán štátnej správy s celoslovenskou 

pôsobnosťou, pod drobnohľadom verejnosti a pod 

kontrolou iných orgánov verejnej správy, a tiež médií, dbá 

na zabezpečenie spravodlivých podmienok a rovnosti pre 

všetkých. Dopravný úrad v tejto veci môže pozitívne 

poukázať aj na konania, ktoré v dôsledku transparentných 

aktivít zamestnancov skončili v rukách na to príslušných 

orgánov, resp. až na súde. Štruktúru Dopravného úradu 

tvoria tri divízie, ktoré robia dozor a dohľad nad tromi 

modalitami dopravy. Pracuje sa v pomerne porovnateľných 

procesoch  dozorovania a rozhodovania. V nadväznosti na 

kompetenčné zákony, podľa ktorých Dopravný úrad koná, 

v prevažnej miere konaní sa uplatňuje zásada 

dvojinštančnosti, na základe čoho je v prvom stupni konané 

a rozhodované divíziami a v druhom stupni predsedom 

Dopravného úradu, čiže platí univerzálnosť 

a transparentnosť rozhodovacieho procesu. 

V súčasnom edukovanom svete môže Dopravný úrad 

dosiahnuť veľmi vysoký stupeň vzdelania v protikorupčnej 

oblasti, môže mať o tom detailnú dokumentáciu, môže 

dôsledne kontrolovať opatrenia na minimalizovanie 

„lákadiel“  korupčného správania, ale podstatné je, na 

tomto základe dosiahnuť uvedomelosť, inteligenciu 

a profil nekorumpovaného úradníka vychádzajúceho z jeho 

vlastného vnútra. To musí Dopravný úrad zdôrazňovať aj 

v komunikácii s ústrednými orgánmi štátnej správy, 

pretože zamestnanci musia byť vnútorne spokojní s tým, že 

pracujú pre štát a ich konanie nemôže byť účelne 

ovplyvňované. Obava zamestnancov môže prameniť pri 

nahlasovaní korupčného konania a s tým súvisiacou nízkou 

pravdepodobnosťou odhaľovania týchto činov. 
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Príležitosti (Opportunities) Hrozby (Threats) 

V tomto prostredí je veľká možnosť neustáleho 

plánovaného vzdelávania, ako aj neustále uvádzanie 

vhodných príkladov pri rôznych príležitostiach. Týmto sa 

môže Dopravný úrad maximálne priblížiť prekonaniu 

slabej stránky tejto analýzy, t.j. dosiahnuť nielen vzdelanie 

zamestnancov v tejto oblasti, ale aj ich uvedomelosť. 

Podstatné bude nastavenie vnímania pozitívnych prípadov 

správania sa zamestnancov v oblasti protikorupčného 

konania. Rastúci tlak verejnosti na transparentné konania 

prispieva k zavádzaniu nových informačných technológií a 

podporuje realizáciu procesov s myšlienkou 

zdokonaľovania  boja proti korupcii (napr. elektronické 

verejné obstarávania).  

Pri všeobecnom nastavení protikorupčných opatrení 

a absolútne správneho prostredia na Dopravnom úrade, je 

tu vždy možnosť o snahu prenosu praktík mimo 

pracovisko. Preto nebude možný  napr.: výkon dozoru nad 

činnosťami v leteckej, vodnej a železničnej prevádzke a 

doprave prostredníctvom jedného inšpektora a všetko musí 

byť vykonávané transparentne, minimálne za účasti aspoň 

dvoch zamestnancov. Mimo výkonu štátneho odborného 

dozoru v tíme a mimo pracoviska je možné vykonávať len 

analytickú, štúdiovú, predpisovú a rozvojovú činnosť. 

Procesy rozhodovania (schvaľovania, povoľovania a pod.) 

voči verejnosti môžu byť vykonávané len transparentne na 

pracovisku. Riziko nestrannosti a nezaujatosti pri výbere 

nových zamestnancov, alebo vo verejnom obstarávaní. 

Vyhodnotenie analýzy 

 

Dopravný úrad musí využiť silné stránky spočívajúce v silnej regulácii, vzdelávaní a v silnom tlaku na protikorupčné 

správanie. Musí dôsledne pracovať na tom, aby boli slabé stránky procesov potlačené maximálnou možnou dvojitou 

prítomnosťou zamestnancov v konaní so stránkami a v docielení, aby vzdelávanie a predpisy viedli k uvedomelosti 

zamestnancov. Taktiež musí maximálne využiť príležitosti a udržiavať transparentnosť organizačnej štruktúry 

Dopravného úradu v silnom legislatívnom prostredí a vyvarovať sa individuálnym hrozbám s poukázaním na konkrétne 

prípady vyskytujúce sa celkovo v spoločnosti.  

 

 

 

 

PROTIKORUPČNÉ OPATRENIA 
 

 Dopravný úrad zriadil emailovú adresu pre verejnosť aj zamestnancov, určenú predovšetkým k  

nahlasovaniu podozrenia z korupčného konania - protikorupcii@nsat.sk 

 Predseda Dopravného úradu vykoná každého pol roka školenie pre ústredie a riaditeľov divízií, ktorí 

následne oboznámia a preškolia svojich podriadených zamestnancov. 

 Riaditelia divízií vykonajú každého pol roka školenie pre zamestnancov divízií. 

 Dopravný úrad vydal Protikorupčný kódex zamestnanca, súbor záväzných noriem správania sa 

každého zamestnanca, ktorého cieľom je zabrániť akémukoľvek korupčnému správaniu sa 

zamestnancov Dopravného úradu.  
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 Dopravný úrad má zavedený systém dvoj/trojstupňovej kontroly riadiacich procesov. 

 Dopravný úrad má určenú osobu na nahlasovanie protispoločenskej činnosti a vypracovanú smernicu: 

Vnútorný systém pri podávaní a preverovaní oznámení o protispoločenskej činnosti. 

 Dopravný úrad vydal nasledovné interné prepisy týkajúce sa aj protikorupčnej politiky:  

i. Organizačné normy:  

Organizačný poriadok v platnom znení, Registratúrny poriadok v platnom znení, Podpisový 

poriadok v platnom znení, Riadená dokumentácia v platnom znení, Služobný poriadok 

v platnom znení, Pracovný poriadok v platnom znení.  

ii. Metodické pokyny a to najmä  

Evidovanie osobných spisov, Osvedčovanie registratúrnych záznamov, Zásady poskytnutia 

príplatku za riadenie, Pokyn k vzdelávaniu štátnych zamestnancov.  

iii. Interné smernice a to najmä:  

Smernica o verejnom obstarávaní, Smernica o systéme vnútornej kontroly a vykonávanie 

finančnej kontroly, Smernica o ochrane osobných údajov, Smernica o vybavovaní sťažností 

a petícií, Smernica o obehu a kontrole účtovných dokladov, Smernica o tvorbe a použití 

sociálneho fondu, Smernica o výkone štátneho odborného dozoru, Smernica 

o prevádzkovanom poriadku informačného systému, Smernica o evidencii majetku štátu, 

Smernica o podrobnostiach o výberovom konaní a výbere, Smernica o rokovacom poriadku 

rozkladovej komisie Dopravného úradu.  

iv. Príkazy predsedu z ktorých sa v protikorupčnej činnosti uplatňuje najmä: 

Hospodárenie s prostriedkami REPRE, Plnenie povinnosti zo zmluvy vymáhanie pohľadávok 

štátu, Zverejňovanie dokumentov na elektronickej úradnej tabuli, Manipulácia so spismi 

a záznamami, Zriadenie vyraďovacej a likvidačnej komisie. 

 

MONITOROVANIE A VYHODNOCOVANIE  

 

 Dopravný úrad bude viesť spisový materiál k všetkým oznámeniam o protispoločenskej a protikorupčnej 

činnosti.  

 Dopravný úrad raz ročne posúdi a vyhodnotí prijaté protikorupčné opatrenia (vždy k 31.3. príslušného 

kalendárneho roku) a oboznámi s nimi Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.  

 Účelom tohto monitorovania bude preverenie miery úspešnosti vykonávania stanovených protikorupčných 

opatrení a odhalenie prípadných novovzniknutých korupčných rizík.  

 Tento protikorupčný program je stále vyvíjajúci sa dokument, priebežne aktualizovaný v súlade s novými 

zisteniami.  

 

 

 


