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DOHODA 
 

 

medzi 

 

 

Úradom vlády Slovenskej republiky 
Sekcia prevencie korupcie a krízového manažmentu  

Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava, Slovenská republika; 

Identifikačné číslo: 00151513 

Štatutárny orgán: p. Matúš Šutaj Eštok 

vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Č. účtu: SK86 8180 0000 0070 0030 4524 

SK96 8180 0000 0070 0006 0195 

 

ďalej označovaný ako „predkladateľ projektu“  

 

a 

 

Organizáciou pre hospodársku spoluprácu a rozvoj  
2, rue André Pascal, 75775 Paris Cedex 16, Paris, France 

  Zastúpenou p. Marcosom Bonturim, riaditeľom Riaditeľstva pre správu vecí verejných, a  

p. Francisom Courtinom, povereným riadením Divízie podpory riadenia a politík,  

Odbor programov, rozpočtu a finančného manažmentu, Výkonné riaditeľstvo 

 

ďalej označovaná ako „OECD“ 

 

ďalej označované jednotlivo ako „zmluvná strana“ a spoločne ako „zmluvné strany“ 

 

 

 

o implementácii projektu „Zlepšenie integrity verejnej správy v Slovenskej 

republike“ financovaného z Programu finančného mechanizmu EHP, číslo 

programu: PA16, názov: Dobré spravovanie 
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PREAMBULA: 

 

Predkladateľ projektu predložil žiadosť o projekt v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o 

projekty, vyhlásenej sekciou finančných programov Úradu vlády Slovenskej republiky, ako 

správcom programu pre program č. PA16, Dobré spravovanie (ďalej označovaný ako 

„správca programu“). Žiadosť o projekt bola správcom programu schválená a projekt bol 

zaregistrovaný pod č. GGCPP001. 
 

ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI TAKTO: 

Článok 1 – Rozsah a ciele 

1. Táto dohoda (ďalej označovaná ako „dohoda“) definuje práva a povinnosti zmluvných strán 

v súvislosti s realizáciou projektu pod názvom „Zlepšenie integrity verejnej správy 

v Slovenskej republike“ (ďalej označovaný ako „projekt“).  

2. Účelom tejto dohody je stanoviť podmienky, za ktorých predkladateľ projektu poskytne 

OECD finančné zdroje (ďalej označované ako „podiel zo sumy projektového grantu“) na 

vykonanie činností opísaných v prílohe č. 1. 

3. Správca programu a predkladateľ projektu sú pri realizácii projektu povinní dodržiavať 

právny rámec Finančného mechanizmu EHP na roky 2014-2021. 

4. Zmluvné strany súhlasia, že práva a povinnosti OECD vyplývajúce z tejto dohody sa 

vykladajú ako práva a povinnosti zohľadňujúce skutočnosť, že podliehajú právnym rámcom 

OECD. Nič, čo je v tejto dohode uvedené, nemožno vykladať spôsobom, ktorý by porušoval 

príslušný právny rámec OECD alebo jej pravidlá a postupy. Najmä žiadne z ustanovení tejto 

dohody nemožno vykladať ako potvrdenie zo strany OECD toho, že OECD sa riadi 

Finančnými mechanizmami EHP 2014-2021 alebo že tieto sú pre OECD záväzné. 

5. Všetky prílohy k tejto dohode tvoria jej neoddeliteľnú súčasť. V prípade rozporov medzi 

prílohami a touto dohodou je rozhodujúce znenie tejto dohody. 

Článok 2 – Nadobudnutie účinnosti a trvanie  

1. Táto dohoda nadobúda platnosť po poslednom podpise zmluvných strán a po prijatí 

príspevku Rozpočtovým výborom OECD, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane 

ako posledná. Účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dátume zverejnenia jej slovenskej 

verzie v Centrálnom registri zmlúv Slovenskej republiky. O dátume zverejnenia tejto 

dohody v Centrálnom registri zmlúv je predkladateľ projektu povinný OECD informovať. 

Ak táto dohoda nenadobudne účinnosť do troch mesiacov od jej podpísania, ktorákoľvek zo 

zmluvných strán môže odstúpiť od povinností, ktoré pre ňu z tejto dohody vyplývajú, a to 

písomným oznámením zaslaným druhej zmluvnej strane.  

2. Táto dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch v anglickom a slovenskom jazyku. 

V Centrálnom registri zmlúv sa zverejňuje len jej slovenská verzia. Obe verzie sú 

rovnocenné. V prípade akýchkoľvek sporov vo veci výkladu jej ustanovení je rozhodujúce 

anglické znenie.  
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Článok 3 – Hlavné úlohy a zodpovednosti zmluvných strán 

1. Zmluvné strany prijmú všetky vhodné a potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť plnenie 

povinností a dosiahnutie cieľov vyplývajúcich z tejto dohody, vrátane bezodkladnej 

vzájomnej výmeny informácií relevantných pre realizáciu tejto dohody alebo vzájomných 

stretnutí, ktoré môžu byť v naliehavých prípadoch zvolané aj v krátkom termíne. 

2. Zmluvné strany si plnia svoje záväzky efektívne, transparente a s odbornou starostlivosťou. 

Navzájom sa informujú o všetkých skutočnostiach dôležitých pre komplexnú realizáciu 

aktivít, ktoré majú byť vykonané. Vo všetkých veciach konajú v dobrej viere a vždy 

v záujme projektu.  

3. Zmluvné strany zabezpečia, aby projekt realizovali kvalifikovaní pracovníci, ktorí sú 

povinní vykonávať svoju činnosť na najvyššej profesionálnej úrovni. Počas realizácie 

projektu podľa tejto dohody musia pracovníci a subjekty, ktorých zmluvná strana najme, 

dodržiavať predpisy, ktoré sa na túto stranu vzťahujú.  

4. Ak sa kedykoľvek počas plnenia tejto dohody pracovníci jednej zo zmluvných strán 

na požiadanie druhej zmluvnej strany nachádzajú v priestoroch druhej zmluvnej strany 

alebo na inom mieste v krajine druhej zmluvnej strany, druhá zmluvná strana zabezpečí, aby 

jej priestory a zariadenia spĺňali všetky požiadavky predpisov a štandardov v oblasti 

ochrany zdravia, bezpečnosti a životného prostredia, ktoré sa na ňu priamo vzťahujú. 

Zmluvné strany prijmú všetky potrebné preventívne opatrenia na zabránenie vzniku 

akýchkoľvek zranení osôb alebo škôd na majetku druhej zmluvnej strany v súvislosti s 

realizáciou projektu.  

5. S cieľom zabezpečiť operatívnu zodpovednosť za realizáciu projektu, ako aj výmenu 

informácií, dokumentov a materiálov medzi zmluvnými stranami, zmluvné strany sa 

dohodli na kontaktných osobách uvedených v prílohe č. 4. 

Článok 4 – Povinnosti predkladateľa projektu 

1. Predkladateľ projektu je voči správcovi programu zodpovedný za úspešnú realizáciu 

projektu. Predkladateľ projektu zodpovedá za plnenie povinností a úloh, ktoré mu z tejto 

dohody vyplývajú. 

2. Predkladateľ projektu sa, okrem iného, zaväzuje: 

a) bezodkladne OECD informovať o akýchkoľvek okolnostiach, ktoré by mohli negatívne 

ovplyvniť riadnu a včasnú realizáciu ktorejkoľvek z aktivít projektu spadajúcich do 

zodpovednosti OECD, ako aj o akejkoľvek udalosti, ktorá by mohla viesť k dočasnému 

či úplnému ukončeniu projektu alebo k akejkoľvek inej odchýlke od projektu; 

b) poskytnúť OECD prístup ku všetkým dostupným dokumentom, údajom a informáciám, 

ktorými disponuje a ktoré môžu byť pre OECD potrebné alebo užitočné v záujme 

plnenia jej povinností vyplývajúcich z tejto dohody; v prípadoch, kedy také dokumenty, 

údaje a informácie nie sú v angličtine, zabezpečí na požiadanie OECD ich anglický 

preklad, ak je taká požiadavka primeraná. Strany si navzájom prekonzultujú potrebu 

prekladu a dohodnú sa na tom, ktoré dokumenty musia byť do angličtiny preložené.  

c) previesť na účet určený OECD všetky splatné platby v stanovených lehotách splatnosti; 
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d) zabezpečiť, aby bola OECD bezodkladne poskytnutá všetka asistencia, ktorú by OECD 

mohla požadovať na účely plnenia svojich úloh. 

Článok 5 – Povinnosti OECD  

1. OECD zodpovedá za výkon aktivít a plnenie úloh, ktoré jej vyplývajú z tejto dohody 

a z prílohy č. 1.  

2. Popri vyššie uvedených povinnostiach je OECD povinná:  

a) bezodkladne informovať predkladateľa projektu o relevantných okolnostiach, ktoré by 

mohli ovplyvniť správnosť, včasnosť a úplnosť plnenia jeho povinností; 

b) uchovávať všetky podkladové dokumenty k projektu, vrátane vzniknutých nákladov, 

v súlade s bežnými postupmi OECD na účely auditu (interný a externý audit OECD); 

c) účinne spolupracovať pri propagácii cieľov, aktivít a výsledkov projektu 

prostredníctvom realizácie komunikačných aktivít uvedených v prílohe č. 1;  

d) spravovať podiel zo sumy projektového grantu, ktorú dostane na základe tejto dohody, 

v súlade s Finančnými predpismi OECD a inými relevantnými pravidlami, politikami 

a postupmi. 

Článok 6 – Rozpočet projektu a oprávnenosť výdavkov 

1. Zmluvné strany súhlasia, že podiel zo sumy projektového grantu, ktorá je poskytnutá OECD 

na základe tejto dohody, sa môže použiť len na úhradu skutočne vyvolaných oprávnených 

nákladov, ktoré sú podrobne uvedené v odseku 5 tohto článku. 

2. Podrobný rozpočet projektu, podiel OECD z tohto rozpočtu, ako aj rozdelenie rozpočtových 

prostriedkov medzi nákladové kategórie v rámci OECD, sú stanovené v prílohe č. 2.  

3. OECD sa zaväzuje použiť podiel zo sumy projektového grantu len na úhradu oprávnených 

výdavkov vo výške a v rozsahu podľa tejto dohody a v súlade s finančnými predpismi 

OECD, ako aj inými relevantnými pravidlami, politikami a postupmi.  

4. Podiel zo sumy projektového grantu poskytnutý v prospech OECD je vo výške 
750 000,00 eur. V prípade, že výdavky sú nižšie, než prvotný podiel OECD z rozpočtu, 
OECD by si mala nárokovať len úhradu skutočne vzniknutých nákladov. Ak výdavky 
presiahnu prvotný podiel OECD z rozpočtu, OECD by si od predkladateľa projektu nemala 
nárokovať žiadne dodatočné finančné zdroje; príspevok OECD bude obmedzený sumou 
750 000,00 eur. 

5. Kategórie oprávnených výdavkov OECD, ktoré budú financované na základe tejto dohody, 
sú tieto:  

 personálne náklady, 

 súvisiace režijné náklady, 

 poplatky expertom, 

 náklady na misie – zamestnanci OECD, 

 náklady na misie – experti, 

 podujatia/konferencie, 

 rôzne náklady (vrátane nákladov na publikácie), 
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 poplatok za mobilný pracovný priestor,   

 grantový administratívny poplatok OECD (5,3%). 

6. Nepriame náklady (grantový administratívny poplatok OECD) sa uplatnia pri paušálnej 

sadzbe stanovenej v súlade s Finančnými predpismi OECD a inými relevantnými pravidlami 

a politikami. Nepriame náklady OECD v rámci tohto projektu sú 39 750 eur. 

7. Zmluvné strany sa dohodli uplatňovať si výdavky z podielu zo sumy projektového grantu 

len od 12. septembra 2019 do 11. septembra 2023. Výdavkové obdobie je možné v prípade 

potreby predĺžiť, najviac však do 30. apríla 2024, pričom tento dátum je posledným 

dátumom oprávnenosti výdavkov (ďalej označované ako „obdobie oprávnenosti”). 

Článok 7 – Finančný manažment a ustanovenia o platbách 

1. Podiel zo sumy projektového grantu sa OECD vyplatí formou zálohovej platby, priebežných 

platieb a konečnej platby podľa finančného harmonogramu stanoveného v prílohe č. 3.  

2. Zálohová platba predstavuje 20% (dvadsať percent) celkovej sumy uvedenej v prílohe č. 2, 

pričom predkladateľ projektu ju vykoná do 30 dní od prijatia tejto dohody, riadne podpísanej 

obomi stranami, spolu so žiadosťou o platbu (faktúra OECD).  

3. Priebežné platby sa vykonajú po prijatí žiadosti o platbu, ako je vymedzená v prílohe č. 3. 

Žiadosti o platbu sa predkladajú predkladateľovi projektu na osemmesačnej báze.  

4. Priebežné platby v prospech OECD, uvedené v odseku 3, sa vykonajú do 30 dní od prijatia 

predkladateľom projektu príslušnej žiadosti o platbu a finančnej správy potvrdzujúcej 

vynaložené sumy.  

5. Konečná platba sa vykoná do 30 dní od doručenia záverečnej finančnej správy podľa článku  

9.2, spolu so záverečnou žiadosťou o platbu.  

6. Finančné správy sa vypracúvajú v štandardnom formáte správ OECD a podpisuje ich 

riaditeľ príslušného riaditeľstva OECD a hlavný účtovník OECD. 

7. Priebežná platba uvedená vo faktúre sa prevedie po potvrdení skutočnosti, že minimálne 

50% predchádzajúcej platby bolo minutých. 

8. Platby v prospech OECD sa poukazujú na bankový účet OECD vedený v eurách na toto 

bankové spojenie: 

Bank: 

Beneficiary:  

Account: 

BLZ:   

SWIFT/BIC: 

IBAN:  

Address: 

JP Morgan, AG, Frankfurt, Germany 

OECD 

6161603441 

50110800 

CHASDEFX 

DE95501108006161603441 

Taunus Turm 

Taunustor 1 

60310 Frankfurt am Main, Germany 

9. Platby sa považujú za vykonané v deň ich pripísania na účet OECD. 
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Článok 8 – Preukazovanie výdavkov 

1. Náklady vzniknuté OECD musia byť zdokladované potvrdenými faktúrami alebo 

účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty v súlade s finančnými predpismi 

OECD a ostatnými relevantnými pravidlami, politikami a postupmi. 

2. Podkladové dokumenty opodstatňujúce vzniknuté náklady uchováva OECD v súlade 

s bežnými postupmi OECD na účely auditu (interný a externý audit OECD). 

3. Finančné správy prikladané k faktúram uvedeným v článku 7, podpísané riaditeľom 

príslušného riaditeľstva OECD a hlavným účtovníkom OECD, potvrdzujúce skutočnosť, 

že uvedené výdavky boli vynaložené v súlade so zásadami hospodárnosti, efektívnosti 

a účinnosti a s pravidlami uvedenými v tejto dohode, ako aj to, že finančné údaje uvedené 

v správach sú v súlade s finančnými záznamami OECD, sa považujú za dostatočné 

preukázanie vzniknutých nákladov.  

4. Nepriame náklady (grantový administratívny poplatok OECD) nárokované v žiadosti pri 

paušálnej sadzbe nemusia byť podložené účtovnými dokladmi. 

5. Predkladateľ projektu môže požadovať dodatočné informácie a potrebnú súčinnosť počas 

skúmania priebežných správ o projekte alebo záverečnej správy o projekte v rozsahu, ktorý 

sa týka výstupov projektu realizovaných OECD v príslušnom období vykazovania. 

Informácie požadované predkladateľom projektu musia byť primerané a relevantné. OECD 

vynaloží všetko primerané úsilie, aby informácie, ktoré má k dispozícii, poskytla do 15 

pracovných dní. Ustanovenia tohto článku nemožno použiť na vyžadovanie dodatočných 

informácií ani na vykonanie dokladovej kontroly, verifikácie alebo auditu. 

Článok 9 –Správy 

1. Počas realizácie projektu OECD predkladá predkladateľovi projektu priebežné správy o 

projekte a priebežné finančné správy v súlade s prílohou č. 3, ktoré zahŕňajú vykonané 

aktivity a skutočne vzniknuté náklady. Tieto správy budú predkladané do troch mesiacov od 

konca obdobia, za ktoré sú vypracované. OECD týmito správami potvrdí, že prostriedky 

boli použité v súlade s touto dohodou.  

2. OECD predloží záverečnú správu o projekte, vrátane záverečnej finančnej správy, do 90  dní 

od ukončenia projektu, ktoré je uvedené v čl. 6 ods. 7 tejto dohody. 

Článok 10 – Audity 

1. Výdavky budú zaznamenané na účtoch OECD, ktoré podliehajú postupom interného 

a externého auditu v súlade so štandardnými ustanoveniami OECD o audite. 

2. Ak správa z auditu vypracovaná externým audítorom OECD a predložená Výboru pre audit 

OECD obsahuje zistenia týkajúce sa aktivít uskutočnených podľa tejto dohody, kópia 

relevantných častí správy z auditu, spolu s poznámkami OECD k nim, sa poskytne 

predkladateľovi projektu v rámci limitov stanovených pravidlami a postupmi OECD. 



ÚRADNÝ PREKLAD 
 

 7 

Článok 11 – Obstarávanie  

Obstarávanie tovarov alebo služieb zo strany OECD musí byť v súlade s predpismi OECD 

pre obstarávanie, vrátane prípadných medzinárodných súťažných konaní.  

Článok 12 – Konflikt záujmov 

1. Zmluvné strany prijmú všetky potrebné opatrenia s cieľom predísť akejkoľvek situácii, 

ktorá by mohla spochybniť nestranné a objektívne plnenie tejto dohody, alebo takúto 

situáciu ukončiť. Konflikt záujmov by mohol vzniknúť najmä v dôsledku ekonomických 

záujmov, politickej alebo štátnej príslušnosti, rodinných vzťahov či emocionálnych väzieb, 

ako aj iných relevantných prepojení alebo zdieľaných záujmov.  

Článok 13 – Práva duševného vlastníctva 

1. S cieľom vylúčiť pochybnosti, majetkom predkladateľa projektu zostávajú tieto materiály: 

a. Národná protikorupčná stratégia a Akčný plán, ktoré vypracovala Slovenská 

republika a vo vzťahu ku ktorým OECD poskytne poradenstvo podľa tejto dohody; 

b. komunikačná stratégia, vypracovaná Slovenskou republikou, ku ktorej OECD 

poskytne spätnú väzbu podľa tejto dohody; 

c. vzdelávacie nástroje, vypracované Slovenskou republikou, ku ktorým OECD 

poskytne poradenstvo podľa tejto dohody; 

d. politiky a nástroje týkajúce sa integrity a boja proti korupcii, vypracované 

Slovenskou republikou, ku ktorým OECD poskytne odborné poradenstvo 

a usmernenia vo forme písomnej spätnej väzby podľa tejto dohody; 

2. Všetky ostatné výstupy uvedené v prílohe č. 1 vypracované OECD v rámci aktivít 

financovaných podľa tejto dohody („výstupy projektu“), a to v akejkoľvek forme, zostávajú 

výlučným majetkom OECD.  

3. Rešpektujúc práva tretích strán, ako aj pravidiel a politík OECD týkajúcich sa prípadne 

potrebného utajenia alebo odtajnenia dokumentov, OECD udeľuje predkladateľovi 

projektu a správcovi programu nevýhradné bezodplatné právo: 

a) kopírovať, používať a distribuovať na nekomerčné účely konečnú verziu výstupov 

projektu; a 

b) vytvoriť stiahnuteľné verzie výstupov projektu, ktoré budú dostupné z jeho webového 

sídla; a 

c) preložiť konečnú verziu výstupov projektu do slovenčiny za týchto podmienok: 

a. Ku všetkým prekladom musí byť pripojené toto vyhlásenie:  

Tento preklad nie je dielom OECD a nemal by sa považovať za oficiálny preklad 

OECD. Za kvalitu prekladu a jeho súlad s pôvodnou jazykovou verziou diela 

zodpovedá výlučne autor alebo autori prekladu. V prípade akéhokoľvek rozporu 
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medzi pôvodným dielom a prekladom sa za platný považuje iba text pôvodného 

diela. 

b. na preklade nesmie byť uvedené logo OECD; 

c. predkladateľ projektu zodpovedá za to, že vždy, kedy to bude potrebné, získa od 

tretích strán povolenie použiť v preklade ich umelecký materiál (t. j. fotografie) 

včlenený do výstupov, autorské práva ku ktorému sú uvedené na stránke autorskej 

tiráže, pričom zabezpečí, aby boli v preklade uvedené všetky potrebné informácie 

o držiteľoch autorských práv. Všetky súvisiace náklady znáša predkladateľ 

projektu. 

4. Vo všetkých prípadoch, pokiaľ OECD nedá iný pokyn, predkladateľ projektu a správca 

programu potvrdia, že vlastníkom výstupov projektu je OECD. 

Článok 14 – Nezrovnalosti, podvody, korupcia alebo iná nezákonná činnosť 

Obe Strany prijmú opatrenia na prevenciu, odhaľovanie a korekciu nezrovnalostí, podvodu, 

korupcie a inej nezákonnej činnosti počas realizácie projektu. Ak sa v akomkoľvek štádiu 

jedna zo zmluvných strán dozvie alebo nadobudne podozrenie, že došlo k nezrovnalosti, 

podvodu, korupcii alebo inej nezákonnej činnosti, predmetnú záležitosť bezodkladne vyšetrí 

a ak vyšetrovanie preukáže, že došlo k nezrovnalosti, informuje druhú zmluvnú stranu, 

pričom prijme všetky primerané opatrenia v súlade so svojimi pravidlami a politikami, 

s cieľom zabezpečiť, aby stav nepretrvával a aby opätovne nenastal. 

Článok 15 – Ukončenie dohody 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ukončenie zmluvného vzťahu založeného touto dohodou, 

nastane: 

a) keď si zmluvné strany riadne a včas splnia všetky svoje záväzky vyplývajúce z tejto 

dohody, 

b) vzájomným písomným súhlasom oboch zmluvných strán. 

2. Predkladateľ projektu má právo, po konzultácii s OECD, dohodu vypovedať: 

a) ak OECD poruší svoje zmluvné povinnosti spôsobom, ktorý bráni realizácii 

projektu, 

b) ak OECD neplní alebo úmyselne porušuje svoje zmluvné záväzky,  

c) v prípade, že plnenie dohody nie je možné z objektívnych dôvodov, ktoré nastali na 

strane OECD. 

3. Vypovedanie dohody nadobúda účinnosť dňom doručenia oznámenia o vypovedaní 

dohody OECD. Na požiadanie správcu programu si môže predkladateľ projektu nárokovať 

preplatenie celej sumy podielu na projektovom grante alebo jej časti, ak bola použitá 

spôsobom, ktorý nie je v súlade s ustanoveniami tejto dohody. 

4. V prípade ukončenia dohody z dôvodov iných, než dôvody uvedené v článku 15 ods. 2 

písm. a) a b), predkladateľ projektu uhradí akékoľvek náklady, ktoré OECD vznikli alebo 
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ku ktorým sa neodvolateľne OECD zaviazala až do dátumu účinnosti vypovedania dohody, 

avšak len za predpokladu, že také náklady sú v súlade s touto dohodou.  

5. Článok 15 ods. 4 sa neuplatní v prípade, ak sa OECD vedome podieľala na podvode, 

korupcii alebo inej nezákonnej činnosti. 

Článok 16 - Postúpenie 

1. Žiadna zo zmluvných nie je oprávnená postúpiť svoje práva a povinnosti vyplývajúce 

z tejto dohody bez predchádzajúceho súhlasu druhej zmluvnej strany.  

2. Zmluvné strany potvrdzujú, že každé postúpenie práv a povinností vyplývajúcich z tejto 

dohody je podmienené predchádzajúcim súhlasom správcu programu. 

3. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto dohody takisto prechádzajú na právnych nástupcov 

dotknutej zmluvnej strany. 

Článok 17 – Zmeny a doplnenia 

1. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto dohody, vrátane jej príloh, si vyžadujú vzájomný 

súhlas zmluvných strán, pričom musia mať formu písomných dodatkov k dohode. 

Článok 18 – Oddeliteľnosť ustanovení 

1. Ak rozhodcovský súd konštatuje, že ktorékoľvek ustanovenie tejto dohody (alebo časť 

ktoréhokoľvek jej ustanovenia) je neplatné, nezákonné alebo nevykonateľné, také 

ustanovenie alebo časť takého ustanovenia sa v požadovanom rozsahu nepovažuje za 

súčasť tejto dohody, avšak bez toho, aby to malo vplyv na platnosť a vykonateľnosť 

ostatných ustanovení tejto dohody. 

2. Ak sa zistí, že ktorékoľvek ustanovenie tejto dohody (alebo časť ktoréhokoľvek jej 

ustanovenia) je nezákonné, neplatné alebo nevykonateľné, zmluvné strany budú v dobrej 

viere rokovať s cieľom zmeniť dotknuté ustanovenie tak, aby bolo po jeho zmene zákonné, 

platné a vykonateľné a aby v maximálne možnej miere napĺňalo pôvodný zámer zmluvných 

strán. 

Článok 19 – Oznámenia a jazyk 

1. Všetky oznámenia a iná komunikácia medzi zmluvnými stranami sa uskutočňuje písomnou 

formou a zasiela sa kontaktným osobám uvedeným v prílohe č. 4.  

2. Jazykom rozhodným pre vykonávanie tejto dohody je angličtina. Všetky dokumenty a iné 

druhy komunikácie, ktoré rámec tejto dohody predpokladá, sú v angličtine. 

3. Zmluvné strany sú povinné informovať sa navzájom v písomnej/elektronickej forme 

o akýchkoľvek zmenách údajov uvedených v tejto dohode alebo prílohách k nej 

a o zmenách kontaktných osôb. 

4. Zmluvné strany doručujú akékoľvek dokumenty kontaktným osobám uvedeným v odseku 

1 tohto článku. Dokument podľa predchádzajúcej vety sa považuje za doručený, ak je 

odosielateľovi vrátený z dôvodu, že adresát zásielku neprevzal. 
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Článok 20 – Rozhodné právo a riešenie sporov 

1. Bez ohľadu na akékoľvek ustanovenie, ktoré by tomu odporovalo, sa táto dohoda riadi 

výlučne podmienkami v nej uvedenými. Nebude sa uplatňovať žiadna iná dohoda, pravidlo 

alebo predpis. 

2. V prípade sporu medzi predkladateľom projektu a OECD sa obe zmluvné strany zaväzujú 

riešiť ho vzájomnou dohodou alebo zmierom.  

Článok 21 – Výsady a imunity 

1. Nič, čo je v tejto dohode uvedené, sa nevykladá ako vzdanie sa výsad a imunít, ktoré OECD 

požíva ako medzinárodná organizácia. 

Článok 22 – Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvný vzťah založený touto dohodou nemá povahu dodávateľsko-odberateľského 

vzťahu.  

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto dohodu riadne a pozorne prečítali, rozumejú jej obsahu 

a právnym účinkom, že ich úmysel vyjadrený v tejto dohode je slobodný, že túto dohodu 

neuzatvárajú pod nátlakom ani za nápadne nevýhodných podmienok, že ich zmluvná 

voľnosť nie je nijak obmedzená, že ich zmluvné úkony sú dostatočne jasné, presné 

a zrozumiteľné a že osoby, ktoré túto dohodu podpísali, boli riadne splnomocnené ju 

podpísať, na znak súhlasu čoho túto dohodu podpisujú. 

 

za predkladateľa projektu za OECD 

  

  

Podpísané v Bratislave dňa …………..…. Podpísané v Paríži dňa …………..…. 

  

  

p. Matúš Šutaj Eštok 

vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky 

 

p. Marco Bonturi 

riaditeľ 

Riaditeľstvo pre správu vecí verejných 

  

  

 p. Francis Courtin 

 poverený riadením Divízie podpory riadenia 

a politík 

Odbor programov, rozpočtu a finančného 

manažmentu 

Výkonné riaditeľstvo 
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Príloha č. 1 – Opis projektu: Zlepšenie integrity verejnej správy v Slovenskej republike 

1.1 Východiská a kontext  

Škodlivé účinky korupcie sú dobre známe. Korupcia podkopáva dôveru vo verejné inštitúcie 

a vytvára prostredie, ktoré sťažuje podnikateľskú činnosť. Prehlbuje ekonomickú nerovnosť, brzdí 

rozvoj holistických stratégií boja proti chudobe a nedáva možnosť všetkým občanom zúčastňovať 

sa rovnocenne na spoločenskom, ekonomickom a politickom živote. Korupcia je slovenskými 

občanmi vnímaná ako naliehavý problém, ktorý pretrváva. Podľa prieskum Eurobarometra z roku 

2017 sa 85% respondentov domnievalo, že korupcia je na Slovensku veľmi rozšírený problém, 

oproti priemeru EÚ na úrovni 68%. Obavy z nadmernej korupcie boli kľúčovou témou kampane 

v slovenských prezidentských voľbách v roku 2019 a zostávajú v popredí diskusie.  

Po nástupe do funkcie predseda vlády Pellegrini jasne uviedol, že na obnovenie dôvery vo vládu sú 

nevyhnutné skôr činy, než slová1. Tento projekt je súčasťou tohto akčného plánu. OECD podporuje 

Úrad vlády Slovenskej republiky v organizovaní a koordinovaní spoločných aktivít vo všetkých 

orgánoch štátnej správy s cieľom posilniť ich schopnosť bojovať proti korupcii. V rámci projektu 

Zlepšenia integrity verejnej správy sa počas 48 mesiacov OECD a Úrad vlády SR zamerajú na 

vybudovanie stabilného a súdržného systému integrity, kultivovanie kultúry integrity a zavedenie 

silných mechanizmov zodpovednosti. Projekt sa začne posúdením integrity, cieľom ktorého je 

analyzovať existujúce protikorupčné mechanizmy a mechanizmy integrity vo verejných 

inštitúciách. Výsledkom posúdenia integrity bude informačný podklad pre ostatné komponenty 

projektu vrátane vypracovania a implementácie protikorupčnej stratégie a stratégie integrity, 

pilotnej iniciatívy na využitie behaviorálnych poznatkov, monitoringu a hodnotenia prieskumov 

medzi občanmi, riadenia vnútorných rizík a vypracovania strategického komunikačného plánu.  

1.2 Ciele projektu 

Cieľmi tohto projektu je prispieť k zlepšovaniu systému verejnej integrity vo verejnej správe 

Slovenskej republiky. 

Špecifickým cieľom projektu je:  

 podporiť iniciatívy národných orgánov v oblasti navrhnutia reforiem integrity v týchto 

orgánoch v súlade s ich prioritami, berúc do úvahy východiskové podmienky a očakávané 

socioekonomické dosahy; 

 podporiť národné orgány v posilňovaní ich schopnosti formulovať, vypracovať 

a implementovať politiky a stratégie v oblasti integrity a boja proti korupcii 

a pri uplatňovaní integrovaného prístupu zabezpečujúceho konzistentnosť medzi cieľmi 

a prostriedkami na ich dosiahnutie v rôznych sektoroch; 

 podporiť úsilie národných orgánov zadefinovať a implementovať vhodné procesy 

a metodiky, berúc do úvahy osvedčené postupy a skúsenosti iných krajín pri riešení 

obdobných situácií; 

 napomôcť národným orgánom pri posilňovaní efektívnosti a účinnosti riadenia ľudských 

zdrojov, okrem iného posilnením odborných poznatkov a zručností a stanovením jasných 

zodpovedností 

                                                           
1 https://af.reuters.com/article/worldNews/idAFKCN1MG0CT 

https://af.reuters.com/article/worldNews/idAFKCN1MG0CT
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Dosiahnutie týchto cieľov nie je výlučnou zodpovednosťou OECD, lebo čiastočne, avšak nie 

výhradne, bude záležať aj od krokov prijatých Slovenskou republikou.  

1.3 Aktivity a výstupy 

V ďalej uvedených aktivitách a výstupoch sa podrobne uvádzajú oblasti, za ktoré bude zodpovedná 

OECD:  
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Zlepšenie integrity verejnej správy v Slovenskej republike – Výstupy OECD 

Komponent 

projektu 

Opis 
Aktivity Výstupy 

1) Posúdenie 

integrity v 

Slovenskej 

republike 

Posúdenie sa vykoná 

v nadväznosti na stratégiu 

OECD pre integritu, ktorá 

vychádza z týchto troch 

pilierov: (i) vybudovanie 

koherentného a 

komplexného systému 

verejnej integrity; (ii) 

kultivovanie kultúry 

verejnej integrity; a (iii) 

umožnenie účinnej 

zodpovednosti. 

Medzinárodne osvedčené 

postupy a úspešné 

skúsenosti členských 

krajín OECD z nastavenia 

ich verejných politík v 

oblasti integrity budú 

takisto slúžiť ako vstup do 

analýzy. Tieto postupy a 

skúsenosti zohľadnia 

slovenský kontext a budú 

sa do nich premietať 

zistenia a odporúčania, 

ktoré vyplynú z posúdenia 

integrity. 

OECD bude konzultovať s 

relevantnými 

zainteresovanými stranami 

s cieľom získať informácie 

a názory na súčasnú prax a 

rámec v Slovenskej 

republike. 

Pre výstup a): 

• Uskutočniť výskum 

nazhromaždených 

a zverejnených údajov 

a informácií (desk research) s 

cieľom vypracovať dotazník; 

distribúcia dotazníka a analýza 

odpovedí; uskutočnenie misie na 

zistenie skutkového stavu; 

koncipovanie kapitol Posúdenia 

integrity;  

• na základe výsledkov procesu 

posúdenia poskytnúť analýzu 

existujúcich protikorupčných 

opatrení, stratégií, politík a 

programov a predloženie 

podrobných odporúčaní 

s cieľom budovať kapacity na 

zmodernizovanie systému 

verejnej integrity v Slovenskej 

republike, monitoring a 

vyhodnotenie politík integrity; 

• v rámci Posúdenia integrity 

vypracovať akčný plán na 

implementovanie odporúčaní 

(po konzultáciách s 

Predkladateľom projektu). 

Pre výstup b): 

• Vypracovanie súboru šiestich 

indikátorov verejnej integrity na 

základe Odporúčaní OECD pre 

verejnú integritu a metódy na 

meranie verejnej integrity. 

Pre výstup c): 

• Vypracovať správu 

o vykonávaní odporúčaní (po 16 

-20 mesiacoch). 

a) Posúdenie integrity 

v Slovenskej republike 

s odporúčaniami na 

modernizáciu systému 

integrity v Slovenskej 

republike (vrátane 

odporúčaní v oblasti 

lobingu, darov, 

pohostenia, majetkových 

priznaní, darcovstva 

a osôb vo vrcholových 

výkonných funkciách 

(PTEF); 

b) súbor vypracovaných 

indikátorov verejnej 

integrity na základe 

“Odporúčaní OECD pre 

verejnú integritu" a 

vypracovaná metóda na 

meranie verejnej integrity; 

c) správa o dosiahnutí 

pokroku (po 16-20 

mesiacoch); 

d) jeden workshop k (i) 

systému verejnej integrity 

a (ii) vzájomnej závislosti 

medzi organizačnou 

kultúrou a účinnou 

prevenciou korupcie; 

vzdelávacie materiály pre 

workshop; 

e) odborné poradenstvo 

a usmernenia poskytnuté 

k výstupom vypracovaným 

predkladateľom projektu: 
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Zlepšenie integrity verejnej správy v Slovenskej republike – Výstupy OECD 

Komponent 

projektu 

Opis 
Aktivity Výstupy 

Pre výstup d): 

• Vypracovanie osnovy tém 

workshopu, vypracovanie 

materiálov pre workshop; 

uskutočnenie workshop (po 

konzultácii s predkladateľom 

projektu). 

Pre výstup e): 

• Poskytovanie nutie odborného 

poradenstva a usmernení 

predkladateľovi projektu k 

vypracovaniu týchto výstupov:  

o glosár pojmov v oblasti boja 

proti korupcii a integrity;  

o pravidlá pre lobing;  

o pravidlá pre dary a 

pohostenia, majetkové 

priznania a darcovstvo;  

o pravidlá pre osoby vo 

vrcholových výkonných 

funkciách (persons in top 

ececutive functions - PTEF); 

o praktické implementačné 

nástroje na ochranu 

oznamovateľov. 

o glosár pojmov v 

oblasti boja proti 

korupcii a integrity;  

o pravidlá pre lobing;  

o pravidlá pre dary a 

pohostenie, 

majetkové priznania a 

darcovstvo;  

o pravidlá pre osoby vo 

vrcholových 

výkonných funkciách 

(PTEF);  

o praktické 

implementačné 

nástroje na ochranu 

oznamovateľov. 

1a) Opatrenia na 

zlepšenie integrity 

verejnej správy – 

vypracovanie 

a implementácia 

protikorupčnej 

stratégie 

a stratégie 

integrity a akčný 

plán 

Slovenská republika má 

platnú Národnú 

protikorupčnú stratégiu, 

ktorú bude úrad vlády 

revidovať na základe 

výsledkov Posúdenia 

integrity. Na podporu 

implementácie úrad vlády 

vypracuje aj príslušný 

akčný plán.  

OECD navrhne 

odporúčania na zlepšenia 

a metódu na meranie 

Pre výstup a): 

• Poskytovanie odborného 

poradenstva a usmernení 

predkladateľovi projektu 

k návrhu Národnej 

protikorupčnej stratégie, 

monitoringu, indikátorom pre 

hodnotenie a Akčnému plánu;  

• podieľanie sa na workshope a 

poskytnutie poradenstva pri 

zostavovaní jeho programu; 

a) Poskytnuté odborné 

poradenstvo a usmernenia 

pri vypracovaní účinnej 

národnej protikorupčnej 

stratégie a akčného plánu a 

účasť na workshope; 

b) poskytnuté odborné 

poradenstvo a usmernenia 

k nástroju na riešenie 

etických dilem 
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Zlepšenie integrity verejnej správy v Slovenskej republike – Výstupy OECD 

Komponent 

projektu 

Opis 
Aktivity Výstupy 

účinnosti a efektívnosti 

prevencie korupcie na 

Slovensku.  

• uskutočnenie konzultačných a 

koordinačných stretnutí so 

zainteresovanýmistranami. 

Pre výstup b): 

• Poskytovanie odborného 

poradenstva a usmernení pri 

vypracovaní súboru etických 

dilem. 

Pre výstupy c) a d): 

• Posúdenie existujúceho etického 

kódexu štátneho zamestnanca a 

poskytnutie odporúčaní na 

zlepšenia; 

• Poskytovanie odborného 

poradenstva a usmernení pri 

vypracovaní metodiky na 

implementáciu etického kódexu 

vo verejnej službe. 

Pre výstup e): 

• Poskytovanie odborného 

poradenstva a usmernení ku 

kódexom správania 

vypracovaným predkladateľom 

projektu. 

(vypracovanému 

predkladateľom projektu) 

c) posúdenie existujúceho 

etického kódexu štátneho 

zamestnanca a poskytnuté 

odporúčania na zlepšenia;  

d) poskytnuté odborné 

poradenstvo a usmernenia 

predkladateľovi projektu k 

vypracovaniu metodiky 

pre implementáciu 

kódexu; 

e) poskytnuté odborné 

poradenstvo a usmernenia 

k praktickej šablóne na 

vypracovanie kódexov 

správania (navrhnutej  

predkladateľom projektu), 

ktorá odráža špecifické 

črty zainteresovaných 

strán v štátnej službe.  

2) Opatrenia na 

zlepšenie 

integrity 

verejnej správy 

– vypracovanie 

a implementácia 

protikorupčnej 

stratégie 

a stratégie 

integrity a akčný 

plán 

(pokračovanie) 

OECD podporí 

predkladateľa projektu pri 

uskutočnení dvoch fór o 

integrite v priebehu trvania 

projektu, na ktorých sa 

zúčastnia zainteresované 

strany z vládneho, 

verejného a mimovládneho 

sektora. 

Pre výstupy a) a b): 

• Poskytnutie odborného 

poradenstva pri príprave 

programu fóra o integrite; 

• identifikovanie medzinárodných 

rečníkov, ktorí poskytnú 

informácie o osvedčených 

medzinárodných postupoch. 

(cestovné náklady rečníkov 

pokryje slovenská strana); 

• aktívna účasť na fórach. 

a) Dve fóra o integrite v 

Slovenskej republike 

(OECD bude mať 

prezentácie a bude viesť 

panelové diskusie). 

b) Materiály pre fóra 

(prezentácie, publicita). 
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Zlepšenie integrity verejnej správy v Slovenskej republike – Výstupy OECD 

Komponent 

projektu 

Opis 
Aktivity Výstupy 

3) Pilotná 

iniciatíva na 

využitie  

behaviourálnych 

poznatkov 

Na báze problematických 

miest identifikovaných 

prostredníctvom posúdenia 

integrity OECD podporí 

vládu SR pri 

identifikovaní oblastí, kde 

existuje priestor na 

aplikovanie 

behaviourálnych 

intervencií so špecifickým 

zameraním na príčiny 

korupcie a na posilnenie 

prevencie korupcie.  

OECD vypracuje a 

otestuje identifikované 

opatrenie/opatrenia v 

rámci pilotnej intervencie 

a podporí vládu pri 

návrhu, implementácii a 

hodnotení intervencie na 

posilnenie verejnej 

integrity a zvýšenie 

účinnosti prevencie 

korupcie. 

Pre výstup a): 

• Uskutočnenie konzultačných 

a koordinačných stretnutí so 

zainteresovanými stranami 

s cieľom identifikovať oblasti 

intervencie cez pilotnú iniciatívu 

na využitie behaviourálnych 

poznatkov; 

• vypracovanie a testovanie 

identifikovaného 

opatrenia/opatrení v rámci 

pilotnej intervencie. 

Pre výstup b): 

• Poskytnutie odborného 

poradenstva a návrhov vláde SR 

pri testovaní nastavenia 

systému, jeho implementácii a 

hodnotení; 

• vypracovanie správy 

o výsledkoch pilotnej iniciatívy 

na využitie behaviourálnych 

poznatkov, vrátane odporúčaní 

na prijatie následných krokov.  

Pre výstupy c) a d): 

• Vypracovať osnovu tém 

workshopu a materiály pre 

workshop; uskutočniť workshop 

o výsledkoch pilotnej iniciatívy 

na využitie behaviourálnych 

poznatkov. 

a) Pilotný projekt na 

využitie behaviourálnych 

poznatkov ako podklad pre 

tvorbu politík. 

b) Písomná správa o 

pilotnej iniciatíve a z nej 

vyplývajúcich odporúčaní.  

c) Workshop o výsledkoch 

pilotnej iniciatívy. 

d) Vzdelávacie materiály k 

workshopu. 

4) Prieskumy 

verejnej mienky, 

monitoring a 

hodnotenie 

S cieľom posilniť prístup 

založený na dôkazoch ako 

podklad pre prijímanie 

rozhodnutí so znalosťou 

veci OECD poskytne 

cielené poradenstvo pri 

príprave dvoch 

Pre výstup a): 

• Vypracovanie súboru otázok pre 

dva prieskumy verejnej mienky 

o príčinách korupcie 

a porušovaní verejnej integrity, 

o skúsenostiach s korupčnými 

a) Súbor otázok pre dva 

celoštátne reprezentatívne 

prieskumy verejnej 

mienky o príčinách 

korupcie a porušovaní 

verejnej integrity a 
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Zlepšenie integrity verejnej správy v Slovenskej republike – Výstupy OECD 

Komponent 

projektu 

Opis 
Aktivity Výstupy 

celoštátnych 

reprezentatívnych 

prieskumov verejnej 

mienky. 

praktikami a ich výskyte, 

o tolerancii voči porušovaniu 

integrity a o otázkach 

súvisiacich s vnímanou 

účinnosťou konkrétnych politík 

v oblasti integrity;  

• uskutočnenie konzultačného 

workshopu o potrebe druhu dát; 

• identifikovať relevantnú 

prieskumnú agentúru a jej 

zazmluvnenie. 

Pre výstup b): 

• Analyzovať výsledky 

prieskumov verejnej mienky, 

vypracovať správu o výsledkoch 

prieskumu a poskytnúť kľúčové 

odporúčania na riešenie zistení. 

metodika pre ich 

vyhodnotenie. 

b) Správa s podrobným 

uvedením zistení každého 

z celoštátnych 

reprezentatívnych 

prieskumov.  

 

 

 

 

5) Riadenie 

vnútorných rizík  

S cieľom podporiť vládu 

pri implementovaní 

prístupu k riadeniu rizík 

a predchádzaniu korupcie 

založeného na dôkazoch 

OECD poskytne cielené 

poradenstvo a usmernenia 

v oblasti riadenia rizík 

ohrozujúcich integritu 

a korupčných rizík vo 

verejnom sektore. 

Riadenie rizík ohrozujúcich 

integritu 

Pre výstup a): 

• Posúdenie existujúcich metód 

a nástrojov na riadenie 

korupčných rizík a rizík 

ohrozujúcich integritu 

a poskytnutie cielených návrhov 

na posilnenie riadenia rizík 

ohrozujúcich integritu; 

• so systéme riadenia korupčných 

rizík a rizík ohrozujúcich 

integritu vo verejnej správe; 

• uskutočnenie konzultačných a 

koordinačných stretnutí so 

zainteresovanými stranami. 

Oznamovanie korupcie  

Pre výstup b): 

Riadenie rizík 

ohrozujúcich integritu 

a) Správa obsahujúca 

cielené návrhy na 

posilnenie riadenia rizík 

ohrozujúcich integritu vo 

verejnom sektore, vrátane 

postupov a nástrojov pre 

posudzovanie týchto rizík. 

Oznamovanie korupcie  

b) odborné poradenstvo 

a usmernenia k tomu, ako 

účinne vybavovať 

a spracúvať informácie 

obsiahnuté v oznámeniach 

a prijatých oznámeniach 

korupcie, poskytnutie 

odborných usmernení 

k analyzovaniu údajov 
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Zlepšenie integrity verejnej správy v Slovenskej republike – Výstupy OECD 

Komponent 

projektu 

Opis 
Aktivity Výstupy 

• Poskytnutie odborného 

poradenstva a usmernení 

týkajúcich sa vybavovania a 

spracovanie informácií 

obsiahnutých v oznámeniach 

korupcie a poskytnutie 

odborného poradenstva 

a usmernení týkajúcich sa 

analýzy prípadov slabej 

odolnosti voči korupcii vo 

verejnom sektore;  

• poskytnutie odborného 

poradenstva v oblasti 

identifikovania, analýzy 

a posudzovania príčin korupcie 

vo verejnom sektore. 

Pre výstupy c) a d): 

• Uskutočnenie troch workshopov 

na budovanie kapacít v oblasti 

identifikovania príčin korupcie 

(presné témy budú stanovené);  

• navrhnutie osnovy tém 

workshopu a vypracovanie 

materiálov pre workshop. 

s cieľom identifikovať 

príčiny korupcie; 

c) tri workshopy 

protikorupčných 

koordinátorov na 

budovanie kapacít  na 

vybavovanie oznámení 

korupcie; 

d) materiály pre 

workshopy. 

6) Komunikácia 

a občianske 

vzdelávanie 

S cieľom podporiť 

Slovenskú republiku pri 

posilňovaní spôsobov 

komunikácie a zvyšovaní 

povedomia o úlohe 

verejnej integrity pri 

prevencii korupcie OECD 

poskytne cielené 

poradenstvo a usmernenia 

pri návrhu, implementácii 

a hodnotení komunikačnej 

stratégie. 

Pre výstupy a) a b):  

• Poskytnutie odborného 

poradenstva, usmernení 

a odporúčaní pre vypracovanie 

komunikačnej stratégie; 

• poskytnutie písomnej spätnej 

väzby k návrhu komunikačnej 

stratégie, ktorú vypracuje 

predkladateľ projektu; 

• podpora pri implementácii 

komunikačnej stratégie 

poskytovaním strategického 

poradenstva a usmernení 

predkladateľovi projektu. 

a) Súbor odborných 

odporúčaní a usmernení 

pre vypracovanie 

komunikačnej stratégie 

zameranej na prevenciu 

korupcie a posilnenie 

verejnej integrity. 

Písomná hodnotiaca spätná 

väzba k návrhu 

komunikačnej stratégie, 

ktorú vypracuje 

predkladateľ projektu. 

c) Workshop 

o komunikácii pre 
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Zlepšenie integrity verejnej správy v Slovenskej republike – Výstupy OECD 

Komponent 

projektu 

Opis 
Aktivity Výstupy 

Pre výstup c): 

• Navrhnutie osnovy tém 

workshopu, vypracovanie 

materiálov pre workshop; 

uskutočnenie workshopu.  

 

protikorupčných 

koordinátorov. 

 6) Komunikácia 

a občianske 

vzdelávanie 

(pokračovanie) 

 
Pre výstup a):  

• Analýza alternatív rozličných 

vzdelávacích nástrojov, ktoré by 

bolo možné použiť; 

• odborné usmernenie 

k vypracovaniu vzdelávacích 

nástrojov zameraných na 

posilnenie integrity a prevenciu 

korupcie;  

• poskytnutie odborného 

poradenstva a usmernení 

k študentským súťažiam 

zameraným na verejnú integritu 

a zlepšovanie účinnosti 

prevencie korupcie; 

• uskutočnenie konzultačných a 

koordinačných stretnutí so 

zainteresovanými stranami; 

Pre výstupy b) a c): 

• Vypracovanie materiálov pre 

workshop a uskutočnenie 

workshopu. 

a) vzdelávacie nástroje 

(napr. príručka pre 

učiteľov a pracovný zošit 

pre študentov), zvýšenie 

povedomia o integrite 

medzi mladými ľuďmi a 

zamestnancami verejného 

sektora. 

b) Materiály pre workshop 

o vzdelávacích nástrojoch. 

c) Workshop o 

vzdelávacích nástrojoch. 

Riadenie 

projektu 

 • Asistencia pri príprave 

programov strednodobej a 

záverečnej konferencie; účasť 

na konferenciách, predsedanie 

panelovým diskusiám; 

vypracovanie materiálov na 

konferencie. 

Materiály pre konferencie 

a predsedanie panelovým 

diskusiám. 
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1.4 Indikatívny harmonogram komponentov projektu 

Obdobie realizácie tohto projektu sa očakáva v trvaní 48 mesiacov. Poradie jeho jednotlivých 

komponentov je uvedené v ďalej uvedenej tabuľke (indikatívny harmonogram). 

 

 

Tabuľka č. 1: Indikatívny harmonogram (po 6-meačných úsekoch od začiatku projektu) 

Komponent projektu  1 6 12 18 24 30 36 42 48 

1. Posúdenie integrity v Slovenskej republike          

2. Opatrenia na zlepšenie integrity verejnej správy – 

vypracovanie a implementácia protikorupčnej 

stratégie a stratégie integrity, akčné plány 

         

3. Pilotná iniciatíva na využitie behaviourálnych 

poznatkov  

         

4. Prieskumy verejnej mienky, monitoring a 

hodnotenie 

         

5. Riadenie vnútorných rizík          

6. Komunikácia a občianske vzdelávanie          

Riadenie projektu          

 

1.5 Riziká 

S realizáciou Projektu súvisí niekoľko rizík, k identifikácii a zmierneniu ktorých OECD, spolu so 

svojimi partnermi v projekte, prijme príslušné kroky. Ďalej uvedená tabuľka č. 2 obsahuje 

informácie týkajúce sa vonkajších rizík. 

Tabuľka č. 2: Analýza vonkajších rizík a opatrenia na ich zmiernenie 

Riziko Zmiernenie 

Politická zmena 

a nedostatočná politická 

podpora, čo môže 

spôsobiť prípadné 

meškania v prijímaní 

rozhodnutí, meškania 

odborných vstupov, 

• Zameranie na odbornú činnosť realizovanú s aktívnym 

zapojením vládnych úradníkov 

• Včasná identifikácia aktivít, ktoré si vyžadujú politickú 

podporu 

• Čo možno najskôr po parlamentných voľbách (ktoré sa budú 

konať vo februári 2020), bude predkladateľ projektu 

komunikovať dôležitosť podpory realizácie projektu zo strany 
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stratu schopnosti 

mobilizovať 

zainteresovaných strán 

a prekonať odpor voči 

zmene 

všetkých ustanovených predstaviteľov vlády. Pravidelná 

komunikácia o aktivitách v rámci projektu a ich pokroku, 

pričom sa zdôrazní ich pozitívny dosah na dôveryhodnosť 

štátnych inštitúcií a slovenských občanov. 

Negatívne mediálne 

pokrytie aktivít a 

zamýšľaných reforiem 

• Pravidelná komunikácia o aktivitách projektu a ich pokroku, 

zdôrazňujúc ich pozitívny dosah na slovenských občanov – 

zapojenie mimovládnych organizácií, usporiadanie fóra 

• Úzka spolupráca s vládou Slovenskej republiky pri 

zabezpečení konzistentnosti posolstiev komunikovaných 

verejnosti cez médiá 

• Zapojenie médií a mimovládnych organizácií do zvyšovania 

protikorupčného povedomia 

Obmedzená absorpčná 

kapacita 

prijímateľských 

inštitúcií vzhľadom na 

hutnosť projektu 

a kapacitné/časové 

obmedzenia.   

• Včasné zapojenie zainteresovaných strán 

• Jasné plánovanie aktivít a očakávaných vstupov 

• Vypracovanie plánu realizácie, ktorý bude presahovať 

obdobie trvania projektu 

Obmedzená spolupráca 

zo strany relevantných 

ministerstiev a iných 

verejných orgánov 

(neúčinná mobilizácia 

kľúčových pracovníkov, 

omeškané odborné 

vstupy) 

• Včasná identifikácia kľúčových partnerov 

• Včasné zapojenie predstaviteľov vlády Slovenskej republiky 

do všetkých aktivít 

• Úzka spolupráca s vládou Slovenskej republiky pri 

kontaktovaní a zapájaní relevantných inštitúcií a 

predstaviteľov 

• Včasná komunikácia o plánovaní projektu 

• Formalizácia partnerstiev prostredníctvom odborných 

pracovných skupín 
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Príloha č. 2 – Navrhovaný rozpočet OECD 
 

Zlepšenie integrity verejnej správy v Slovenskej republike 

  

  
    

Kategória 

Celkové odhadované 

náklady 

  EUR 

  
Personálne náklady                     475,665  

  
Súvisiace režijné náklady (kancelárske priestory, IT, atď.)                       60,213  

  
Experti - odmeny                        93,600  

  
Náklady na misie (zamestnanci OECD + experti)                       53,000  

  
Ostatné priame náklady (MWS, tlač, publikácie, korektúry, 

preklad, atď.) 
                      27,772  

  
Grantový administratívny poplatok OECD (5,3%)                        39,750  

  
    

CELKOVÉ NÁKLADY                     750 000  

    

  
Poznámka: akékoľvek prečerpanie jednej rozpočtovej linky môže byť kompenzované 

nedočerpaním inej rozpočtovej linky za predpokladu dodržania celkového rozpočtu  
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Príloha č. 3 – Finančný harmonogram 
 

 Míľnik 
Približný 

dátum 

splatnosti 
Suma % 

Zálohová 

platba 
Do 30 dní od podpisu tejto dohody 

obomi zmluvnými stranami. 
Jan/Febr-2020 € 150 000,00 20% 

1. priebežná 

platba 

Po doručení priebežnej správy 

pokrývajúcej výdavky od 12. 

septembra 2019 do 11. apríla 

2020 

Júl-2020 € 112 500,00 15% 

2. priebežná 

platba 

Po doručení priebežnej správy 

pokrývajúcej výdavky od 12. mája 

2020 do 11. decembra 2020 
Mar-2021 € 112 500,00 15% 

3. priebežná 

platba 

Po doručení priebežnej správy 

pokrývajúcej výdavky od 12. 

januára 2021 do 11. augusta 2021 
Nov-2021 € 112 500,00 15% 

4. priebežná 

platba 

Po doručení priebežnej správy 

pokrývajúcej výdavky od 12. 

septembra 2021 do 11. apríla 

2022 

Júl-2022 € 112 500,00 15% 

5. priebežná 

platba 

Po doručení priebežnej správy 

pokrývajúcej výdavky od 12. mája 

2022 do 11. decembra 2022 
Mar-2023 € 112 500,00 15% 

Konečná 

platba 

Po doručení záverečnej finančnej 

správy pokrývajúcej výdavky od 

12. januára 2023 do 11. 

septembra 2023 

Nov-2023 € 37 500,00 5% 
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Príloha č. 4 – Kontaktné osoby projektu 
 

Meno a priezvisko Organizácia E-mail Telefón 

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 




