
 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 

 

Plán programu na boj proti korupcii 
 

Problémové 

oblasti 

Navrhované 

opatrenia / 

aktivity 

Spôsob realizácie Termín 

realizác

ie 

Zodpovedn

ý 

Doložka 

vplyvov 

 

Dotácie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vytvorenie 

podmienok 

pre 

transparentné 

poskytovanie 

dotácií 

prijatie dotačnej 

smernice – 

komplexná úprava 

udeľovania dotácií 

do novelizácie 

príslušného zákona 

+ ustanovenia, 

ktoré by mali 

zabrániť 

zneužívaniu 

právomoci 

verejného činiteľa 

alebo získavaniu 

nenáležitých výhod 

pre zamestnancov 

ÚSŽZ 

a prijímateľov 

dotácie (nepriama 

korupcia, osobné 

prepojenia, 

konflikt záujmov 

a pod.) 

15. 12. 

2011 

predseda 

ÚSŽZ 

má dopad na 

žiadateľov 

a prijímateľov 

dotácií 

novelizácia 

zákona   č. 

474/2005 Z. z. – 

zapracovanie 

niektorých 

ustanovení 

z dotačnej 

smernice priamo 

do zákona vrátane 

ustanovení 

týkajúcich sa boja 

proti korupcii 

31. 12. 

2013 

predseda 

ÚSŽZ 

má dopad  na 

verejné 

financie, na 

zamestnanosť, 

na informačnú 

spoločnosť 

a na Slovákov 

žijúcich v 

zahraničí 

zavedenie 

elektronického 

dotačného 

systému – súčasť 

dotačnej smernice 

(odložená 

27. 11. 

2012 

predseda 

ÚSŽZ 

má dopad  na 

verejné 

financie 

a informačnú 

spoločnosť 



účinnosť) 

prijatie nového 

registratúrneho 

poriadku – 

zabránenie 

korupcii 

a klientelizmu 

neevidovaním 

žiadostí o dotácie, 

vyúčtovaní a pod. 

31. 12. 

2011 

predseda 

ÚSŽZ 

nemá dopad 

na verejné 

financie ani 

žiadne ďalšie 

vplyvy 

zavedenie 

elektronickej 

registratúry – 

súčasť nového 

registratúrneho 

poriadku (odložená 

účinnosť) 

31. 3. 

2012 

predseda 

ÚSŽZ 

má dopad  na 

verejné 

financie 

a informačnú 

spoločnosť 

spolupráca 

s centrálnym 

registrom 

obyvateľstva SR 

každoro

čne 

k 30. 4. 

odbor 

PEPO 

má dopad na 

žiadateľov 

a prijímateľov 

dotácií 

 

 

 

 

 

Vytvorenie 

podmienok 

pre náležité 

prešetrenie 

podozrení 

z priamej 

a nepriamej 

korupcie pri 

udeľovaní 

dotácií 

vytvorenie 

funkcie interného 

kontrolóra – 

petície, sťažnosti, 

anonymná linka, 

administratívne 

prešetrovanie 

a pod. 

1. 7. 

2011 

interný 

kontrolór 

ako osoba 

priamo 

podriadená 

predsedovi 

ÚSŽZ 

má dopad  na 

verejné 

financie a 

zamestnanosť 

prijatie smernice 

o vybavovaní 

petícií a sťažností 

30. 6. 

2012 

predseda 

ÚSŽZ 

nemá dopad 

na verejné 

financie ani 

žiadne ďalšie 

vplyvy 

prijatie smernice 

o administratívno

m prešetrovaní 
(podvody, 

korupcia, 

klientelizmus) 

31. 12. 

2012 

interný 

kontrolór 

nemá dopad 

na verejné 

financie 

zriadenie 

anonymnej linky 

31. 12. 

2012 

interný 

kontrolór 

má dopad  na 

verejné 

financie 

 

 

vypracovanie 

manuálu k dotačnej 

smernici 

30. 6. 

2012 

odbor 

TIMMKO + 

odbor 

nemá dopad 

na verejné 

financie ani 



 

 

Zlepšenie 

informovanos

ti a právneho 

povedomia 

žiadateľov 

o dotácie 

a prijímateľov 

dotácií 

PEPO žiadne ďalšie 

vplyvy 

informačné 

kampane priamo 

na mieste 

v krajanských 

komunitách 

každoro

čne 

k 31. 12. 

odbor 

TIMMKO + 

odbor 

PEPO 

má dopad  na 

verejné 

financie – 

ZSC/ZPC 

zvyšovanie 

právneho 

povedomia 
týkajúceho sa 

udeľovania dotácií 

v súvislosti 

s možnou 

korupciou 

a klientelizmom 

prostredníctvom 

pracovnej skupiny 

Zboru poradcov 

predsedu ÚSŽZ 

31. 12. 

2012 

členovia 

Zboru 

poradcov 

predsedu 

ÚSŽZ 

nemá dopad 

na verejné 

financie ani 

žiadne ďalšie 

vplyvy 

 

Osvedčenia 

 

 

 

 

 

Vytvorenie 

podmienok 

pre 

transparentné 

udeľovanie 

osvedčení 

Slováka 

žijúceho v 

zahraničí 

prijatie smernice 

o vydávaní 

osvedčení 

31. 12. 

2012 

predseda 

ÚSŽZ + 

odbor 

PEPO 

nemá dopad 

na verejné 

financie ani 

žiadne ďalšie 

vplyvy 

prijatie nového 

registratúrneho 

poriadku – 

zabránenie 

korupcii 

a klientelizmu pri 

evidencii žiadostí, 

posudzovaní 

dokladov a pod. 

31. 12. 

2011 

predseda 

ÚSŽZ 

nemá dopad 

na verejné 

financie ani 

žiadne ďalšie 

vplyvy 

zavedenie 

elektronickej 

registratúry – 

súčasť nového 

registratúrneho 

poriadku (odložená 

účinnosť) 

31. 3. 

2012 

predseda 

ÚSŽZ 

má dopad  na 

verejné 

financie 

a informačnú 

spoločnosť 

 

 

 

 

spolupráca s KEÚ 

PZ SR a UHCP 
pri odhaľovaní 

falšovaných 

dokladov 

a odoberaní 

31. 12. 

2011 

odbor 

PEPO 

má dopad na 

verejné 

financie a 

zamestnanosť 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vytvorenie 

podmienok 

pre 

zamedzenie 

falšovania 

dokladov 

a požívania 

výhod pri 

neoprávnenej 

držbe 

osvedčenia 

zneplatnených 

osvedčení 

novelizácia 

zákona   č. 

474/2005 Z. z. – 

úprava ustanovení 

o vydávaní 

osvedčení, 

zapracovanie 

niektorých 

ustanovení 

smernice 

o vydávaní 

osvedčení 

31. 12. 

2013 

predseda 

ÚSŽZ 

má dopad  na 

verejné 

financie, na 

zamestnanosť, 

na informačnú 

spoločnosť 

a na Slovákov 

žijúcich 

v zahraničí 

vylepšenie 

materiálno-

technického 

zabezpečenia – 

zakúpenie 

prístrojov na 

odhaľovanie 

falšovaných 

dokladov 

31. 3. 

2012 

odbor 

PEPO 

má dopad na 

verejné 

financie 

spolupráca so 

zastupiteľskými 

úradmi SR 

v zahraničí – 

posudzovanie 

dokladov 

a odhaľovanie 

falšovaných 

dokladov 

priebežn

e 

odbor 

PEPO 

nemá dopad 

na verejné 

financie ani 

žiadne ďalšie 

vplyvy 

informačné 

kampane priamo 

na mieste 

v krajanských 

komunitách 

každoro

čne 

k 31. 12. 

odbor 

TIMMKO + 

odbor 

PEPO 

má dopad  na 

verejné 

financie – 

ZSC/ZPC 

info prezentácie 

pre zástupcov 

zastupiteľských 

úradov SR v 

zahraničí 

každoro

čne 

k 30. 6. 

odbor 

PEPO 

nemá dopad 

na verejné 

financie ani 

žiadne ďalšie 

vplyvy 

 

Verejné 

obstarávanie 

 

 

 

novela vnútorného 

predpisu ÚSŽZ č. 

15/2011 (smernica 

o zadávaní 

zákaziek s nízkou 

31. 3. 

2012 

predseda 

ÚSŽZ 

nemá dopad 

na verejné 

financie ani 

žiadne ďalšie 

vplyvy 



 

Vytvorenie 

podmienok 

pre 

transparentné 

verejné 

obstarávanie 

hodnotou) – 

zohľadnenie 

poznatkov z praxe, 

spresnenie 

niektorých 

ustanovení 

smernice (napr. čl. 

4, 8 a 9 smernice) 

dohoda 

o spolupráci 

s Úradom vlády pri 

niektorých typoch 

verejného 

obstarávania (napr. 

prostredníctvom 

elektronických 

aukcií) 

31. 3. 

2012 

predseda 

ÚSŽZ + 

odbor 

PEPO 

má dopad na 

verejné 

financie a na 

informačnú 

spoločnosť 

 


