
  

 
 

PROTIKORUPČNÁ POLITIKA 

Ministerstvo  investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len 

„MIRRI SR“), v nadväznosti na prijatú koncepciu Protikorupčnej politiky SR a vnímanie 

významnosti protikorupčnej prevencie, prijalo záväzok vytvoriť, zaviesť a udržiavať vo 

svojich postupoch pravidlá v oblasti boja proti korupcii, protispoločenskej činnosti, 

neetickému a odvetnému konaniu.  

Pre naplnenie tohto záväzku a splnenie požiadaviek a očakávaní relevantných zainteresovaných 

strán vydáva MIRRI SR Protikorupčnú politiku ako zásady prevencie korupcie, ktorých cieľom je 

zmenšovať priestor pre korupciu a eliminovať príčiny jej vzniku:  

Zastavenie korupcie. MIRRI SR odmieta a odsudzuje  akúkoľvek formu korupcie na všetkých 

organizačných úrovniach MIRRI SR aj vo vzťahu ku všetkým subjektom dotknutých činnosťami 

MIRRI SR. 

Etické konanie. MIRRI SR vyžaduje čestné a bezúhonné konanie zamestnancov; vyžaduje 

dodržiavanie  právnych predpisov, Organizačného poriadku, Etického kódexu štátneho zamestnanca 

a ďalších interných riadiacich aktov, ktoré usmerňujú transparentné riadenie jednotlivých činností 

v rámci MIRRI SR.  

Kvalitné ľudské zdroje. MIRRI SR zavádza a podporuje  také procesné opatrenia, ktoré eliminujú 

v najvyššej možnej miere vznik korupcie a zabezpečujú transparentnosť pri konaní zamestnancov 

MIRRI SR. 

Dôveryhodní partneri vecného vzťahu. MIRRI SR náležite posúdi dôveryhodnosť partnerov 

vecného vzťahu a bude od nich vyžadovať protikorupčné záruky pri vzájomnej spolupráci. 

Transparentnosť. MIRRI SR vyžaduje v rozhodovacích procesoch transparentnosť ako zásadnú 

prioritu v rámci otvorenej komunikácie a prístupu k informáciám o používaní prostriedkov 

z verejných zdrojov. 

Zaangažovanosť a povedomie zamestnancov. MIRRI SR nabáda všetkých zamestnancov k 

vyjadrovaniu obáv a oznamovaniu akýchkoľvek prejavov korupcie na základe odôvodneného 

podozrenia alebo s vedomím, že uvádzané skutočnosti sú pravdivé  bez obavy a strachu z 

následných odvetných opatrení voči nim. 

Odhaľovanie korupcie. MIRRI SR sa zaväzuje účinne preverovať prejavy korupcie a riešiť ich v 

súlade s platnou legislatívou. MIRRI SR umožňuje zasielanie podnetov týkajúcich sa korupcie na 

MIRRI SR oddeleniu protikorupčnej jednotky, a to aj anonymne, napr. odoslaním na e-mailovú 

adresu protikorupcii@mirri.gov.sk alebo poštou na adresu MIRRI SR. 

Odmietanie korupčného konania. Preukázané porušenie prijatých protikorupčných pravidiel 

uvedených v tejto Protikorupčnej politike MIRRI SR sa považuje za porušenie povinností 

zamestnanca MIRRI SR. 

Vyhodnocovanie a dohľad. MIRRI SR vyžaduje dodržiavanie prijatých pravidiel protikorupčného 

správania, ako aj Protikorupčnej politiky. Oddelenie protikorupčnej jednotky nezávisle monitoruje, 

vyhodnocuje a v prípade potreby aktualizuje tieto pravidlá. 

Zlepšovanie. MIRRI SR sa zaväzuje trvale zlepšovať existujúce postupy na základe zaangažovania 

všetkých zamestnancov MIRRI SR. 

Protikorupčná politika MIRRI SR je záväzná pre všetkých zamestnancov MIRRI SR. 
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