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                                                                                                     Príloha č. 1
Odpočet
plnenia  opatrení vyplývajúcich zo strategického plánu boja proti korupcii v Slovenskej republike  v rezorte školstva k termínu 30.11.2013

A. Úvod
Na základe bodu B.3 uznesenia č. 517 Úradu vlády SR k návrhu strategického plánu zo dňa 10. augusta 2011 bola uložená povinnosť členom vlády a predsedom  ostatných ústredných orgánov štátnej správy SR predložiť ministrovi vnútra ako predsedovi medzirezortnej pracovnej skupiny expertov pre oblasť boja proti korupcii informácie o plnení úloh vyplývajúcich zo strategického plánu a jeho rozpracovania na podmienky riadených rezortov do 30.11. 2012 a následne každoročne do 30. novembra.
Korupcia zasahuje do všetkých oblastí verejného a súkromného života, je všadeprítomná, bez rozdielu toho, či ide o krajinu ekonomicky stabilnú s dlhodobou tradíciou demokracie alebo    o rozvojovú krajinu s nedemokratickým politickým systémom. Za úspešnosť boja proti korupcii je zodpovedný každý jednotlivec spoločnosti, ktorý svoj postoj k nej musí                 v správnom okamihu demonštrovať rezolútnym odmietnutím a oznámením akýchkoľvek náznakov korupčných aktivít a stálou intoleranciou ku korupcii. Zodpovednosť za efektívne opatrenia na úseku boja proti korupcii nenesie jedna inštitúcia či jeden úrad, keďže boj proti korupcii je zložitý proces založený na preventívnych, ako aj represívnych opatreniach, ktoré majú hlavne legislatívny a inštitucionálny charakter, no môžu mať aj inú podobu. 
Úlohou represie je odhaľovať, vyšetrovať a stíhať korupciu ako jeden zo závažných druhov trestnej činnosti poškodzujúcej spoločenské vzťahy a ekonomiku v našej krajine. 
Z uvedeného jasne vyplýva, že represívne opatrenia nastupujú po individuálnom alebo systémovom zlyhaní, ktoré vedie k dokonaniu trestného činu korupčného charakteru.
Preventívne opatrenia naopak smerujú k zamedzeniu stavu, keď vôbec vzniká negatívny korupčný jav. Tieto opatrenia sú osobného alebo systémového charakteru. Osobné opatrenia smerujú k zamedzeniu individuálneho zlyhania jednotlivca prostredníctvom celoživotného vzdelávania a výchovy, pôsobením na jeho rozumové, morálne, osobnostné a vôľové vlastnosti tak, aby si každý uvedomoval škodlivosť korupcie, ako aj jej následky a odolával tak prípadnému tlaku na jej spáchanie. Systémové opatrenia sledujú zamedzenie možností na spáchanie korupčných deliktov v prípade zlyhania jednotlivca najmä určením presných, zrozumiteľných, jednoznačných a transparentných podmienok na výkon činností a procesov,
najmä tých, ktoré sú exponované a pri ktorých existuje zvýšené riziko korupčného správania, a sledujú efektívnu kontrolnú činnosť, prístup k informáciám, jasnú a zrozumiteľnú legislatívu, ktorú nemožno obchádzať. Problematika korupcie sa teda rieši komplexne na celospoločenskej úrovni. Nie je možné preferovať represívne opatrenia pred prevenčnými alebo naopak, obe majú svoje miesto v efektívnom boji proti korupcii. Rovnako nie je možné svoju pozornosť zamerať len na určité oblasti spoločenského života, keďže výskyt korupcie je nemerateľný, môže sa len odhadovať. Okrem nevyhnutnej a efektívnej represie je neoddeliteľnou súčasťou boja proti korupcii aj účinná a koordinovaná prevencia na celoštátnej úrovni. Strategický plán boja proti korupcii v Slovenskej republike charakterizuje             a definuje oblasti najčastejšieho výskytu trestnej činnosti korupcie, poskytuje stručný prehľad protikorupčných aktivít vlády Slovenskej republiky, štátnych inštitúcií, činnosť mimovládnych organizácií, analyzuje trestnoprávnu úpravu korupcie na Slovensku                 a identifikuje oblasti, ktoré si jednotlivé rezorty a inštitúcie rozpracovali na svoje podmienky  s cieľom určiť konkrétne úlohy a termíny ich plnenia.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) priebežne zabezpečuje a plní úlohy, ktoré jej vyplývajú z bodu IX vyššie citovaného uznesenia vlády      č. 517 z 10.8.2011.  V stanovených termínoch boli splnené nasledovné úlohy:
	V termíne do 30. novembra 2011 bolo splnené uznesenie B.1, v ktorom bolo uložené o.i. členom vlády rozpracovať schválený strategický plán riadených rezortov v časovom a vecnom plnení. V rámci tohto uznesenia bola splnená úloha č. 1 z bodu IX, t.j. bola vypracovaná vnútorná analýza, v ktorej boli identifikované konkrétne subjekty, organizačné útvary a procesy, pri ktorých existuje určitý stupeň rizika korupcie pri kontakte s klientom, stránkou, pacientom a pod., pri verejnom obstarávaní, prideľovaní dotácií a prostriedkov z EÚ a ŠR a nakladaní so štátnym majetkom a v rámci rozhodovacích činností. Analýza je zavesená na internetovej stránke MŠVVaŠ SR – úloha splnená v termíne.
	V zmysle bodu B.2 cit. uznesenia boli realizované úlohy uvedené v časti IX strategického plánu podľa stanovených termínov jednotlivých úloh v podmienkach MŠVVaŠ SR, t.j. Úloha č. 2 - boli v termíne február 2012 navrhnuté na základe vykonanej vnútornej analýzy konkrétne legislatívne, systémové a výkonné opatrenia a postupy vedúce k zníženiu, resp. k úplnej eliminácii korupcie, so stanovením konkrétnych termínov splnenia. Ďalej Úloha č. 3 – v stanovených termínoch boli navrhnuté legislatívne, systémové a výkonné opatrenia a postupy vedúce k zníženiu, resp. k úplnej eliminácii korupcie (najneskôr do decembra 2013). Následne bola splnená Úloha č. 5 do decembra 2012 na základe ktorej boli zadefinované jasné kritériá a postupy prideľovania štátnych dotácií, príspevkov zo štátneho rozpočtu.... tak, aby rozhodnutie o samotnom pridelení bolo maximálne objektívne. Úloha bola splnená a priebežne sa zabezpečuje a plní Úloha č. 6, t. j.  informovanie o podstate, príčinách a dôsledkoch korupcie a o prevencii proti nej. Úlohy boli splnené, resp. sa priebežne zabezpečujú a plnia.
	Úloha B.3 -  ministrovi vnútra – predsedovi medzirezortnej pracovnej skupiny bola zaslaná informácia o plnení úloh vyplývajúcich zo strategického plánu v termíne do 30. novembra 2012


B. Plnenie opatrení k 30.11.2013:
MŠVVaŠ SR v oblasti boja proti korupcii sa predovšetkým zameriava na oblasť prevencie nakoľko oblasť represie riešia iné kompetentné orgány.
Oblasť legislatívno-právna:
	Príslušný odborný útvar (odbor legislatívy a aproximácie práva- ďalej len „OLAP“)
 v rámci svojej činnosti spolupracuje s odbornými sekciami ministerstva na príprave všeobecne záväzných právnych predpisov, resp. pripomienkuje materiály koncepčnej povahy v záujme predovšetkým eliminovať možný výskyt korupcie. V priebehu roku 2013 boli vypracované nasledovné dokumenty:
	Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov;
	Návrh smernice upravujúcej záväzné postupy pri uplatnení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rezorte MŠVVaŠ SR (smernica č. 4/2013);
	Materiál Koncepcia štátnej politiky v oblasti športu – Slovenský šport 2020, časť Financovanie športu;

Návrh programov Agentúry na podporu výskumu a vývoja na obdobie rokov 2014 – 2018;
Programy pre mládež na roky 2014 – 2020.
Všetky vyššie uvedené materiály obsahovali aj časti týkajúce sa financovania niektorých oblastí vo vecnej pôsobnosti MŠVVaŠ SR, ktoré by potenciálne boli spôsobilé vytvárať priestor na korupčné správanie. Práve prijímanie a precizovanie vnútorných predpisov, zákonov a právnych predpisov nižšej právnej sily, ktoré obsahujú sprísnené podmienky a postupy pri poskytovaní finančných príspevkov vo forme grantov, dotácií, stimulov a pod., a následnej kontrole správnosti a efektívnosti použitia týchto prostriedkov, sú dôležitým faktorom v boji proti korupcii, hlavne v oblasti prevencie. Tieto najmä legislatívne opatrenia prispievajú k eliminácii potenciálnych zdrojov korupčného správania.
Úlohy boli splnené, resp. sa priebežne zabezpečujú a plnia.

Oblasť verejného obstarávania: (odbor pre verejné obstarávanie) odpočet úloh je uvedený v Tabuľke – súhrn rezortných analýz - odpočet plnenia k 30.11.2013. Pre túto oblasť MŠVVaŠ má vypracovanú Smernicu č. 4/2013 ktorá upravuje záväzné postupy pri uplatnení zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorá je účinná od 1. júna 2013. 
Úlohy boli splnené, resp. sa priebežne zabezpečujú a plnia.

Oblasť fondov EU: (Agentúra MŠVVa Š SR pre štrukturálne fondy EÚ(ďalej len „ASFEU) a Sekcia štrukturálnych fondov EÚ)
ASFEU:
Kontakt s  Prijímateľom NFP
V rámci činnosti ASFEU sa do kontaktu s prijímateľom ako klientom dostane ASFEU najčastejšie „pri kontrole na mieste“. V rámci systémových opatrení a postupov vedúcich k zníženiu resp. k úplnej eliminácii korupcie patrí predovšetkým dodržiavanie zásad Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013, Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, Interného manuálu Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ďalej len „ASFEU“), pričom Riadiaci orgán resp. Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom (ďalej len „RO/SORO“) má právo kedykoľvek vykonať kontrolu projektu na mieste. Kontrola na mieste je zameraná na dodržiavanie podmienok zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. 
Kontrola na mieste je základným štandardným nástrojom na odhaľovanie nezrovnalostí a prípadnej korupcie, vykonáva sa samostatne, resp. dopĺňa administratívnu kontrolu ŽoP ako jej súčasť. Kontrola na mieste sa na základe riadiacich dokumentov musí uskutočniť minimálne raz počas trvania realizácie aktivít projektu. S cieľom zabezpečiť primeranú kvalitu kontrolných mechanizmov SORO organizuje školenia pre PM. V prípade potreby sa uskutočňujú opakované kontroly na mieste alebo kontroly na mieste bez ohlásenia.  
Pri kontrolných zisteniach sú jej neoddeliteľnou súčasťou nápravné opatrenia, resp. pri identifikácii nezrovnalosti jej  vyčíslenie na základe neoprávnených výdavkov.
Eliminácia príčin možného výskytu korupčného správania sa:
pravidelná a priebežná aktualizácia Interného manuálu ASFEU;
	povinnosť zamestnancov ASFEU dodržiavať Pracovný poriadok ASFEU, ktorý okrem iného ustanovuje, že Zamestnanec nesmie „požadovať alebo prijímať dary alebo iné výhody alebo navádzať iného na poskytovanie darov alebo iných výhod v súvislosti a pri výkone práce vo verejnom záujme“; 
k 01.10.2013 pristúpila ASFEU k vypracovaniu dodatku k všetkým pracovným zmluvám svojich zamestnancov, v ktorom sa určila pre zamestnanca povinnosť zachovania mlčanlivosti o všetkých informáciách, o ktorých sa zamestnanec dozvedel pri výkone práce, ktoré nemožno oznamovať iným osobám a zároveň sa to týka zachovania mlčanlivosti o osobných údajoch, s ktorými príde zamestnanec pri výkone práce do styku.

Verejné obstarávanie, prideľovanie dotácií a prostriedkov z EÚ a štátneho rozpočtu a nakladaní so štátnym majetkom
V rámci systémových opatrení a postupov vedúcich k zníženiu resp. k úplnej eliminácii korupcie ASFEU  každé verejné obstarávanie predložené prijímateľom NFP podrobuje kontrole v zmysle Systému riadenia administratívnej kontrole pravidiel a postupov stanovených zákonom o verejnom obstarávaní, pričom právnym titulom na výkon tejto kontroly je účinná zmluva o poskytnutí NFP. ASFEU kontroluje dodržiavanie pravidiel a princípov verejného obstarávania vyplývajúcich zo Zmluvy o Európskej únii, definovaných príslušnými právnymi aktmi EÚ a zákonom o verejnom obstarávaní prijímateľom pri realizácii projektu, v rámci dostupných možností RO/SORO. ASFEU Príručkou pre prijímateľov NFP a usmerneniami, ktoré zverejňuje na svojej internetovej stránke upresňuje povinnosti prijímateľov, ktoré musia dodržiavať pri realizácii verejných obstarávaní. Účelom administratívnej kontroly verejných obstarávaní  zo strany ASFEU je zabezpečiť hospodárne a efektívne využitie prostriedkov verejného rozpočtu a skontrolovať reálnosť nárokovaných výdavkov pri dodržaní príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ. 
Eliminácia príčin možného výskytu korupčného správania predstavuje:
viacstupňovú kontrolu verejného obstarávania, zabezpečovanú dvoma samostatnými odbormi a to odborom pre verejné obstarávanie a odborom projektového manažmentu a monitoringu;
zriadenia samostatného odboru pre verejné obstarávanie k 01. 03. 2013 na ASFEU;
pravidelnú a priebežnú aktualizácia Interného manuálu ASFEU.

Kontrola formálnej správnosti Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
V rámci systémových opatrení a postupov vedúcich k zníženiu resp. k úplnej eliminácii korupcie ASFEU platí, že výkon kontroly formálnej správnosti zabezpečujú odborne spôsobilí interní zamestnanci ASFEU. Úlohy a zodpovednosti týchto zamestnancov sú zachytené v opise pracovnej náplne. V rámci organizačnej štruktúry ASFEU, ako i opisov pracovných činností je zaručená oddeliteľnosť jednotlivých pracovných pozícií tak, aby sa predišlo konfliktu záujmov. Vzhľadom na možnosť zneužitia informácií uvedených v ŽoNFP a jej prílohách, ako aj v záujme vylúčenia zaujatosti v priebehu procesu schvaľovania ŽoNFP, sú zamestnanci ASFEU vykonávajúci kontrolu formálnej správnosti povinní podpísať Čestné vyhlásenie o nestrannosti, zachovaní dôvernosti informácií a vylúčení zaujatosti. Povinnosti, ktoré z čestného vyhlásenia vyplývajú, trvajú aj po ukončení ich pracovného pomeru  s ASFEU. Pri vyhodnotení súladu ŽoNFP s kritériami pre kontrolu formálnej správnosti sa dôsledne uplatňuje princíp štyroch očí. 
Eliminácia príčin možného výskytu korupčného správania sa:
povinnosť zamestnancov ASFEU dodržiavať Pracovný poriadok ASFEU, ktorý okrem iného ustanovuje, že Zamestnanec nesmie „požadovať alebo prijímať dary alebo iné výhody alebo navádzať iného na poskytovanie darov alebo iných výhod v súvislosti a pri výkone práce vo verejnom záujme“; 
	k 01.10.2013 pristúpila ASFEU k vypracovaniu dodatku k všetkým pracovným zmluvám svojich zamestnancov, v ktorom sa určila pre zamestnanca povinnosť zachovania mlčanlivosti o všetkých informáciách, o ktorých sa zamestnanec dozvedel pri výkone práce, ktoré nemožno oznamovať iným osobám a zároveň sa to týka zachovania mlčanlivosti o osobných údajoch, s ktorými príde zamestnanec pri výkone práce do styku;
uplatňovanie princípu kontroly „4 očí“.
Rozhodovacia činnosť ASFEU
     Cieľom procesu odborného hodnotenia je vykonávať odborné, objektívne, nezávislé a transparentné posúdenie súladu ŽoNFP s hodnotiacimi kritériami, schválenými príslušným Monitorovacím výborom. ASFEU nemá právo schválené hodnotiace kritériá meniť. ASFEU zabezpečí odborné hodnotenie ŽoNFP prostredníctvom hodnotiteľov zaškolených v súlade      s pravidlom štyroch očí.. 
Eliminácia príčin možného výskytu korupčného správania sa:
procesu výberu odborných hodnotiteľov sa zúčastňuje niekoľko osôb, mimo organizácie ASFEU aj zástupca z RO;
povinnosť zamestnancov ASFEU (platí aj pre odborných hodnotiteľov, nakoľko títo uzatvárajú s ASFEU Dohodu o práci vykonávanej mimo pracovnoprávneho vzťahu) dodržiavať Pracovný poriadok ASFEU, ktorý okrem iného ustanovuje, že Zamestnanec nesmie „požadovať alebo prijímať dary alebo iné výhody alebo navádzať iného na poskytovanie darov alebo iných výhod v súvislosti a pri výkone práce vo verejnom záujme“; 
	každá žiadosť je hodnotená dvoma odbornými hodnotiteľmi (jedným interným a jedným externým hodnotiteľom);
dodržiavanie zásad Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, Interného manuálu ASFEU.
Proces výberu ŽoNFP
Cieľom procesu výberu žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“) je vykonať výber ŽoNFP, ktoré prispievajú k plneniu cieľov príslušného Operačného programu. ASFEU v procese výberu ŽoNFP zabezpečuje aplikáciu výberových kritérií schválených príslušným Monitorovacím výborom, čo je zdokumentované v Zázname z výberu ŽoNFP. Osoby vykonávajúce výber ŽoNFP podpíšu Čestné vyhlásenie o nestrannosti, zachovaní dôvernosti informácií a vylúčení zaujatosti. 
V procese výberu ŽoNFP nie je možné meniť bodové hodnotenie ŽoNFP stanovené odborným hodnotením. 
Eliminácia príčin možného výskytu korupčného správania sa:
procesu výberu ŽoNFP sa zúčastňuje niekoľko osôb, mimo organizácie ASFEU aj nezávislí pozorovateľ z RO;
povinnosť zamestnancov ASFEU (platí aj pre odborných hodnotiteľov, nakoľko títo uzatvárajú s ASFEU Dohodu o práci vykonávanej mimo pracovnoprávneho vzťahu) dodržiavať Pracovný poriadok ASFEU, ktorý okrem iného ustanovuje, že Zamestnanec nesmie „požadovať alebo prijímať dary alebo iné výhody alebo navádzať iného na poskytovanie darov alebo iných výhod v súvislosti a pri výkone práce vo verejnom záujme“; 
možnosť žiadateľa podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia;
	dodržiavanie zásad Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, Interného manuálu ASFEU.


Proces podania Žiadosti o preskúmanie rozhodnutia
 	V procese rozhodovania o neschválení ŽoPNFP môže prijímateľ podať Žiadosť                     o preskúmanie rozhodnutia. ASFEU je povinná preskúmať rozhodnutie o neschválení ŽoNFP (ďalej len „Rozhodnutie“) na základe žiadateľom predloženej Žiadosti pri splnení nasledovných podmienok:
a) žiadosť bola podaná proti posúdeniu splnenia výberových kritérií;
b) žiadosť musí byť odôvodnená a doručená riadiacemu orgánu do 7 dní odo dňa doručenia Rozhodnutia žiadateľovi.
Eliminácia príčin možného výskytu korupčného správania sa:
dodržiavanie zásad Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, Interného manuálu ASFEU.
Úlohy sú splnené a priebežne sa ďalej  zabezpečujú a plnia.

Sekcia štrukturálnych fondov EU (ďalej len (SŠF EU):
V súvislosti s organizačnými zmenami na MŠVVaŠ boli na riadiacom orgáne MŠVVa Š pre operačné programy „Vzdelávanie“ a „Výskum a vývoj“ vykonané zmeny názvov odborov a ich náplne. K úlohe č. 3 a 6 uvádzame, že riziko korupcie v procesoch uvedených v predmetnej analýze je minimalizované existujúcimi pravidlami a postupmi pri vykonávaných činnostiach a z tohto dôvodu nebola identifikovaná potreba prijímať ďalšie legislatívne, systémové a výkonné opatrenia. Na SŠF EÚ nebola identifikovaná korupcia.
Organizačné útvary zabezpečujúce  prijaté úlohy v subjekte:  SŠF EU (odbor realizácie OP V, odbor realizácie OP VaV, odbor analýz, metodiky a koordinácie auditov , odbor posudzovania VO a nezrovnalostí, odbor pre OPV, odbor pre OP VaV, odbor technickej pomoci).

Procesy s popisom rizika:
Schvaľovací proces žiadosti o NFP: 
 -  kontrola formálnej správnosti ŽoNFP,(zodpovedný zamestnanec ministerstva – žiadateľ o  
    NFP)
	odborné hodnotenie ŽoNFP,(odborní hodnotitelia – žiadateľ o NFP - zodpovedný zamestnanec ministerstva)
	výber ŽoNFP,( zodpovedný zamestnanec ministerstva – žiadateľ o NFP)

vydávanie rozhodnutí a opravné prostriedky proti rozhodnutiam.(zodpovední zamestnanci ministerstva – žiadateľ o NFP)
Schvaľovací proces je upravený zákonom č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z  fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Interným manuálom procedúr RO pre OP Vzdelávanie a RO pre OP Výskum a vývoj. V uvedených dokumentoch sú upravené postupy, ktorých cieľom je vykonať odborné, objektívne, nezávislé a transparentné posúdenie žiadosť o NFP. Žiadosti o NFP sú posudzované na základe hodnotiacich a výberových kritérií, ktoré sú schválené monitorovacím výborom príslušného OP. 
Riziko korupcie v uvedených procesoch je minimalizované existujúcimi pravidlami a postupmi pri uvedených činnostiach a z tohto dôvodu nebola identifikovaná potreba prijímať ďalšie legislatívne, resp. systémové opatrenia v tejto oblasti.  
Účasť na procese schválenia žiadosti o NFP:
-  Predbežná finančná kontrola (zodpovedný zamestnanec ministerstva – žiadateľ o NFP)
   Proces schválenia zmien zmluvy o poskytnutí NFP:
- Stanovisko k žiadosti o zmenu zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku     
   (zodpovedný zamestnanec ministerstva - prijímateľ NFP 
Posudzovanie oprávnenosti výdavkov :
- Proces schválenia ŽoP a predloženia na PJ (zodpovedný zamestnanec ministerstva – 
   prijímateľ NFP)   
 Kontrola na mieste
- Posudzovanie oprávnenosti vynaložených  výdavkov a dodržiavanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP.
Uvedené procesy schvaľovania a posudzovania oprávnených výdavkov podrobne upravuje zákon 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, Systém riadenia štrukturálnych  fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie  2007 – 2013, Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, Interný manuál procedúr RO pre OP Vzdelávanie a RO pre OP Výskum a Vývoj, zákon 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a Príručka pre prijímateľa NFP OP Vzdelávanie a OP Výskum a vývoj. Uvedené zákony a predpisy podrobne upravujú všetky popísané procesy a preto ich realizácia je odborná, objektívna a transparentná.
Riziko korupcie v uvedených procesoch je minimalizované aj uplatňovaním pravidla tzv. 4 očí a aj vysokou pravdepodobnosťou následného výkonu auditu iným orgánom (napr. Európska komisia, Ministerstvo financií SR a pod.)na predmetnom verejnom obstarávaní. Z tohto dôvodu nebola identifikovaná potreba prijímať ďalšie legislatívne, resp. systémové opatrenia v tejto oblasti.
Kontrola verejných obstarávaní: 
Administratívna kontrola obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác a súvisiacich postupov 
Administratívna kontrola verejných obstarávaní je upravená zákonom č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z Fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov,  Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Interným manuálom procedúr RO pre OP Vzdelávanie a RO pre OP Výskum a vývoj. V uvedených dokumentoch sú upravené postupy, ktorých cieľom je vykonať kontrolu uskutočneného procesu VO a posúdiť jeho súlad so zákonom o verejnom obstarávaní a so Zmluvou o poskytnutí NFP. 
Riziko korupcie v uvedených procesoch je minimalizované existujúcimi pravidlami a postupmi pri uvedených činnostiach.  Rovnako je riziko korupcie minimalizované aj vysokou pravdepodobnosťou následného výkonu auditu iným orgánom (napr. Európska komisia, Ministerstvo financií SR a pod.)na predmetnom verejnom obstarávaní. Z tohto dôvodu nebola identifikovaná potreba prijímať ďalšie legislatívne, resp. systémové opatrenia v tejto oblasti.
Úlohy sú splnené a priebežne sa ďalej  zabezpečujú a plnia.

Oblasť vedy a techniky:
V Tabuľke súhrnných analýz za sekciu vedy a techniky- úlohy  2)  Zapracovať do § 17 zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja povinnosť predkladať v žiadosti o podporu projektu kalkuláciu jeho úplných nákladov, ako                      i plánovaných zdrojov krytia. Ustanoviť, ktorá časť z prostriedkov poskytnutých Agentúrou na podporu výskumu a vývoja (ďalej ako "APVV") na podporu projektu môže inštitúcia použiť na refundáciu svojich nákladov v predpokladanom termíne do 31.12.2012 uvádzame, že predmetná úloha č. 2 - Novelizácia zákona  č. 172/2005 Z. z. bola uznesením vlády SR 
č. 726 zo 16.11.2011 zrušená. Úloha je pozastavená. Odpočet plnenia: MŠVVaŠ SR požiadalo o odklad termínu na október 2014, keďže Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR bude schválená až koncom roka 2013 a až od nej sa bude odvíjať predpokladaná novelizácia. 
Úloha trvá. Ostatné plnenie úloh je uvedené v tabuľke súhrn rezortných analýz – plnenie k 30.11.2013.
Oblasť financovania a rozpočtu (sekcia financovania a rozpočtu- (ďalej len „SFR“)
SFR v oblasti boja proti korupcii plní úlohy, ktorých cieľom je transparentnosť pri rozdeľovaní finančných prostriedkov štátneho rozpočtu a tým aj eliminovanie možných miest vzniku korupcie. Z hľadiska vecného zamerania SFR rozdeľuje finančné prostriedky rozpísané zákonom o štátnom rozpočte pre kapitolu MŠVVaŠ SR, resp. v zmysle úprav vykonaných formou rozpočtových opatrení Ministerstva financií SR. 
Rozpis dotácie verejným vysokým školám sa odvíja zo zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s ním vypracovanej každoročne aktualizovanej metodiky rozpisu dotácie zo štátneho rozpočtu, ktorá je pre všetky vysoké školy jednotná. Predmetná metodika je zverejnená na internetovej stránke ministerstva, čím je daná možnosť kontroly širokej verejnosti. Definitívny rozpis dotácie je vykonaný až po vyjadrení reprezentácií vysokých škôl k návrhu rozpisu MŠVVaŠ SR a následne zverejnený na internetovej stránke.   
            Hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami jednotlivých verejných vysokých škôl je predmetom výročných správ, ktoré sú tiež zverejňované na internetových stránkach verejných vysokých škôl, čo  zabezpečuje transparentnosť údajov i samotného použitia finančných prostriedkov. 
            V oblasti financovania regionálneho školstva SFR vychádza zo zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, nariadenia vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia a Smernice č. 8/2011, ktorou sa určuje postup pri poskytovaní finančných prostriedkov zriaďovateľom škôl na riešenie havarijných situácií.
           SFR zverejňuje pre zabezpečenie transparentnosti zverejňuje na  internetovej stránke ministerstva informácie o schválenom rozpočte pre školy a školské zariadenia a ďalšie informácie o pridelených finančných prostriedkoch v súlade so zákonom č. 597/2003 Z. z.
Nie je potrebné v danej oblasti prijímať opatrenia, neboli zistené žiadne prejavy možného korupčného správania sa.

Oblasť regionálneho školstva (sekcia regionálneho školstva, ďalej len „SRŠ“)
SRŠ postupuje pri nákupe učebníc v zmysle zákona  č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) a v zmysle rezortného predpisu - smernice č. 4/2013, ktorá upravuje záväzné postupy pri uplatnení zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rezorte MŠVVaŠ SR. Zodpovedným útvarom MŠVVaŠ SR za legislatívne opatrenia je odbor pre verejné obstarávanie. SRŠ sa pri výbere a schvaľovaní učebníc riadi rezortným predpisom - smernicou č. 10/2011, ktorou sa upravuje postup MŠVVaŠ SR a priamo riadených organizácií pri výbere a schvaľovaní učebníc, ktorá vychádza z platného ZVO.
Úloha splnená a priebežne sa ďalej zabezečuje a plní. Nie je potrebné v danej oblasti prijímať ďalšie opatrenia, neboli zistené žiadne prejavy možného korupčného správania sa.
Oblasť vysokých škôl (sekcia vysokých škôl (ďalej len SVŠ)
SVŠ (Odbor vysokoškolského vzdelávania) zodpovedne pristupuje k eliminácii korupcie, v súčasnosti sú právne normy nastavené tak, aby ku korupcii nedochádzalo. Ako riziko je možné definovať napr. pri prijímacom konaní na vysokých školách sa môže objaviť korupčné správanie, pri hodnotení študijných výsledkov študentov – priebežná kontrola, skúšky, známky, dávajú tiež určitý priestor na korupčné správanie. Zamedzenie korupčného správania je v kompetencii vysokých škôl a fakúlt. 
Elimináciu korupčného správania môže zamedziť aj vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokých škôl. 
V poslednej novele zákona o vysokých školách, ktorý je účinný od 1. januára 2013, boli upravené časti, ktoré okrem iného môžu preventívne pôsobiť ohľadom korupcie. V zákone o vysokých sa upravili požiadavky na vnútorný systém kvality vysokých škôl, za ktorý zodpovedá samotná vysoká škola. Novela zákona zdôrazňuje úlohu samotnej vysokej školy pri zabezpečovaní kvality vzdelávanie, vyžaduje, aby kvalita vzdelávania bola zabezpečená v súlade s formalizovanými pravidlami a vopred určenými postupmi. Dôraz sa kladie na systematický prístup, ktorý umožní vysokej škole včas identifikovať prípadné problémy a prijať potrebné opatrenia, aby sa im predišlo alebo na ich odstránenie. Dôveryhodnosť takýchto systémov je založená na transparentnosti používaných metód a postupov a zverejňovaní zistení. 
Novela zákona o vysokých školách tiež ukladá povinnosť pre ministerstvo, ale aj pre vysoké školy, zverejňovať na web sídlach informácie, ktoré doteraz nemuseli byť zverejnené. Aj takýmto spôsobom, keď sú vysoké školy pod verejnou kontrolou, sa znižuje riziko korupcie.
Opatrenia a postupy vedúce k protikorupčnej prevencii v rámci fungujúcich vnútorných grantových systémov VEGA a KEGA (ktoré zabezpečuje Odbor vedy a výskumu na vysokých školách) možno stručne charakterizovať nasledovne:
	členmi orgánov VEGA a KEGA sú zamestnanci vysokých škôl, resp. SAV, ktorých navrhujú ich príslušné vedecké rady (nie sú to zamestnanci ministerstva),

po odbornej stránke hodnotia projekty odborne a špecificky zamerané komisie pre jednotlivé vedecké oblasti podávaných projektov,
prijaté žiadosti sú zasielané na hodnotenie externým posudzovateľom, ktorí sú schvaľovaní príslušnými orgánmi VEGA/KEGA
(navyše žiadosti KEGA sa posielajú schváleným hodnotiteľom anonymne),
	finálne hodnotenie projektov prebieha v komisiách prostredníctvom tajného hlasovania (výsledné body sú priemerom pridelených bodov všetkých členov komisie z rozličných pracovísk vysokých škôl a SAV, nie je to rozhodnutie jednej osoby),

prerozdelenie finančných prostriedkov sa realizuje na základe výsledkov hodnotenia projektov, t. j. bodového rebríčka, ktorý vyjadruje ich kvalitu (bodové hodnotenia projektov sú navrhnuté a schválené príslušnými orgánmi VEGA a KEGA ako poradnými orgánmi ministra na výber výskumných projektov na financovanie z  inštitucionálnych finančných prostriedkov).
Aj tieto pravidlá a opatrenia v rámci VEGA a KEGA sú dostatočnou prevenciou proti korupcii.
Uznávanie dokladov o vzdelaní (zabezpečuje Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní)
Proces s popisom rizika: Kontakt referenta so stránkami, ktoré žiadajú o uznanie svojich dokladov o vzdelaní. 
Korupčné riziko je na nízkej úrovni. V prípade ak dôjde k pokusu o trestný čin korupcie (napr.  nátlak pri rozhodovaní v prospech žiadateľa) štátni zamestnanci na organizačnom útvare sú poučení  o povinnosti  okamžitého hlásenia tejto skutočnosti nadriadenému.
Pokiaľ ide o dary podľa § 61 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov, podľa ktorého štátny zamestnanec nesmie  prijímať dary alebo iné výhody od fyzickej osoby alebo právnickej osoby v súvislosti s vykonávaním štátnej služby okrem darov alebo iných výhod poskytovaných služobným úradom a darov poskytovaných pri oficiálnych rokovaniach alebo stretnutiach a požadovať dary alebo iné výhody, alebo navádzať iného na poskytovanie darov alebo iných výhod v súvislosti s vykonávaním štátnej služby. V prípade porušenia zákona o štátnej správe alebo trestného poriadku je možné vyvodiť trestnoprávnu zodpovednosť voči štátnemu zamestnancovi. 
Úloha sa priebežne zabezpečujú a plnia. Neevidujeme v danej oblasti podnety alebo prípady, ktoré by poukazovali na korupčné správanie sa. Nie je potrebné prijímať ďalšie opatrenia.
Sekcia štátnej starostlivosti o šport a mládež (ďalej len SŠSoŠ a M)
Hodnotenie je uvedené v tabuľke– súhrn rezortných analýz – plnenie k 30.11.2013
Všetky úlohy sú splnené a priebežné úlohy sa naďalej zabezpečujú a plnia.
Sekcia medzinárodnej spolupráce, európskych záležitostí a celoživotného vzdelávania (ďalej len „SMS, EZ a CŽV“)
Proces s popisom rizika: 1. Výberové konanie  k udeľovaniu štipendií vlády SR uchádzačom zo zahraničia na štúdium na verejných vysokých školách v Slovenskej republike zabezpečuje Odbor vládnych štipendií, akademických mobilít a krajanov.
Výber uchádzačov zo zahraničia zabezpečuje Komisia MŠVVaŠ SR pre výber  kandidátov v rámci poskytovania rozvojovej pomoci (ODA) rozvojovým krajinám a Slovákom žijúcim v zahraničí na štúdium v Slovenskej republike. Komisiu menuje minister školstva, vedy, výskumu a športu SR a uskutočňuje sa elektronicky formou per- rollam.  
Proces schvaľovania výberového konania:
	príprava  podkladov pre rozhodnutie výberovej komisie;

samotné výberové konanie (Komisia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre výber  kandidátov v rámci poskytovania ODA rozvojovým krajinám a Slovákom žijúcim v zahraničí na štúdium v Slovenskej republike formou per-rollam);
predloženie vybraných uchádzačov na schválenie  ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu  SR.
Riziko: Zneužitie informácií uvedených v žiadosti, predloženie nepravdivých dokumentov zo strany žiadateľa, možnosť ovplyvňovania členov komisie pri výbere uchádzačov k udeleniu štipendií vlády SR.

Výberové konanie k udeľovaniu štipendií vlády SR sa uskutočnilo elektronicky formou per-rollam v dňoch 24.6. - 1.7.2013 – úloha bola splnená. Na príslušnou odbore sa nevyskytli  známky korupčného správania.

Proces s popisom rizika: 2- Výberové konania  na udeľovanie štipendií pre slovenských záujemcov na  štúdium v zahraničí v zmysle medzinárodných dohôd, ktoré administruje Slovenská akademická a informačná agentúra (SAIA, n.o.)  v súlade s čl. II., ods.3 Dohody medzi MŠ SR a SAIA o organizačnom a finančnom zabezpečení medzinárodných zmlúv. 
- kontakt (elektronický, telefonický, osobný) so stránkami - slovenskými a zahraničnými štipendistami 
Výberové konania sa uskutočňujú v príslušnom  akademickom roku priebežne, a to v  termínoch, ktoré sú stanovené v medzinárodných dohodách , v závislosti  od dátumu,  ktorý je potrebné dodržať na doručenie nominácie kandidátov zahraničnej strane.  
Členmi výberových  komisií sú  aj zástupcovia zahraničnej strany  (pracovníci veľvyslanectiev v SR) a akademickej obce . Zloženie komisie zabezpečuje  SAIA, n. o., v závislosti od príslušnej krajiny a študijných  odborov/ oblastí, o ktoré sa v danej krajine  záujemcovia uchádzajú.  Komisie sú zostavované v priebehu  príslušného akademického roka, a to podľa termínov výberových konaní  pre danú krajinu.
Na odbore sa nevyskytli  známky korupčného správania. Výberové konania na udeľovanie štipendií pre slovenských záujemcov na  štúdium v zahraničí sa uskutočňujú v aktuálnom  akademickom roku  (2013/14) priebežne,  a to v  termínoch, ktoré sú stanovené v medzinárodných dohodách a závisia od dátumu doručenia nominácie kandidátov zahraničnej strane.  Výbery administruje Slovenská akademická a informačná agentúra, n. o. (SAIA, n. o.)  v súlade s čl. II., ods.3  Dohody medzi MŠ SR a SAIA o organizačnom a finančnom zabezpečení medzinárodných zmlúv priebežne. Na odbore sa v hodnotenom období nevyskytli známky korupčného správania. 
Splnená 1 čiastková úloha.
Proces s popisom rizika: 3. Výberové konanie  na obsadenie miest lektorov a učiteľov  SJ do zahraničia.
Výber lektorov na obsadenie lektorátov zabezpečuje Komisia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre výber a posudzovanie činnosti lektorov slovenského jazyka a kultúry v zahraničí, menovaná ministrom školstva VVaŠ  SR. Komisia je poradným orgánom  ministra. Informáciu o voľných miestach lektorov slovenského jazyka a kultúry, termín a podmienky výberového konania, ako i ostatné dispozície zverejňuje Odbor vládnych štipendií, akademických mobilít a krajanov  SMSEZ MŠVVaŠ  SR v spolupráci s Osobným úradom v masmédiách a na internetovej stránke ministerstva začiatkom príslušného roka      (v období marec - apríl).
Výber kandidátov na obsadenie miest učiteľov zabezpečuje Komisia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre výber a posudzovanie činnosti učiteľov na školách s vyučovaním slovenského jazyka a akademických predmetov  v zahraničí, ktorú menuje minister školstva VVaŠ  SR. Komisia je poradným orgánom  ministra. Informáciu o voľných miestach učiteľov základných a stredných škôl, termín a podmienky výberového konania, ako i ostatné dispozície zverejňuje Odbor vládnych štipendií, akademických mobilít a krajanov  SMSEZ  MŠVVaŠ  SR v spolupráci s Osobným úradom v masmédiách a na internetovej stránke ministerstva začiatkom príslušného roka (v období marec - apríl).
Proces schvaľovania výberového konania sa skladá  z týchto základných fáz: 
	kontrola formálnej správnosti prihlášok; 

odborné hodnotenie žiadostí a odporučenie do výberového konania  za prítomnosti zástupcov osobného úradu, odborných pracovníkov (Sekcia regionálneho školstva resp. zástupca univerzitného slovakistického pracoviska v SR) a pracovníkov SMSEZ – RO VŠAMK a tajomníka komisie; 
samotné výberové konanie (zasadnutie Komisie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre výber a posudzovanie činnosti lektorov slovenského jazyka a kultúry v zahraničí); 
predloženie vybraných uchádzačov na schválenie ministrovi školstva VVaŠ SR - formou zápisu z výberového konania.

Riziko: Doručenie prihlášok do výberového konania po termíne, zneužitie informácií uvedených v žiadosti, možnosť ovplyvňovania členov komisií pri výbere uchádzačov na posty v zahraničí	.
Výberové konania sa konajú a úlohy plnia  v súlade s termínmi vyplývajúcich z bilaterálnych dohôd. 
Úlohy sú splnené a naďalej sa priebežne zabezpečujú a plnia. Na odbore sa nevyskytli  známky korupčného správania.

Oblasť kontroly a auditu
Možné podozrenia z korupcie  rieši MŠVVaŠ SR vo dvoch rovinách a to:
	ako anonymnú protikorupčnú linku EDUOKO, ktorá bola zriadená v roku 2011,

v roku 2013 bola zriadená aj linka infoweb@minedu.sk, ktorá rieši tiež podania občanov týkajúcich sa problematiky školstva, vrátane podozrenia z korupcie;  
Linka EDUOKO  je verejne prístupná na internetovej stránke MŠVVaŠ SR. 
Odbor kontroly  (ďalej len „OK“) ktorý bol koncom roku 2011 poverený riešením podnetov občanov z tejto emailovej linky (dovtedy riešili podnety KAMI a iné sekcie), vedie štatistiku podaní a zároveň ich posiela na riešenie vecne príslušným sekciám a odborom  MŠVVaŠ SR. ako aj príslušným orgánom štátnej správy a orgánom samosprávy na vybavenie. Každé podanie na oboch linkách  je vo svojej podstate anonymné a to z dôvodu jeho zaslania prostredníctvom elektronickej pošty, t. z. bez podpisu odosielateľa a väčšinou aj emailovej adresy, kde by boli možné zaslať výsledky riešenia uvádzaného problému, resp. poučiť pisateľa o možnosti obrátiť sa so svojim podaním na príslušný orgán štátnej správy, alebo orgán samosprávy. 
Ku dňu 23.11.2013 bolo na linku anonymné linky MŠVVaŠ SR (EDUOKO a infoweb@minedu.sk) doručených 176 podaní, z toho: 
	143 podaní bolo vo forme upozornenia na skutočnosti, ktoré podľa pisateľov nie sú     v súlade so všeobecne platnými právnymi predpismi, resp. pisatelia konanie príslušných orgánov považujú za porušenie svojich práv a právom chránených záujmov. Z toho na podozrenie z korupcie  bolo upozornené v 6. prípadoch. Predmetom týchto podaní bola skutočnosť, že vysokoškolský pedagóg  požadoval za vykonanie skúšky finančný obnos (podania zaslané na riešenie rektorovi vysokej školy), riaditeľ ZŠ predáva pozemky patriace škole (zaslané zriaďovateľovi). Zostávajúce podania  sa týkali predovšetkým činnosti starostov obcí pri financovaní základných škôl, vymenovaní riaditeľov základných škôl a pracovnoprávnych problémov zamestnancov týchto škôl, podnikania starostov, porušenia zákona             o financovaní obcou, prijímania detí do MŠ, výberových  konaní na funkciu riaditeľa, nákupu zariadení pre potreby školy, resp. priamo riadnej organizácie. Vo viacerých prípadoch bolo podanie zo strany pisateľ tak zmätočné, že nebolo možné určiť predmet, adresu, meno poškodeného, alebo vyvodiť logický záver, čoho, resp. koho sa podnet týka. Tieto podania boli   úradným záznamom odložené a/a.

Cca 33 podaní bolo  reklamného, obchodného alebo iného charakteru a nemali nič spoločné  s korupciou a ani s rezortom školstva (schudnite, úvery nebankových inštitúcii , prevzatie dedičstva z VB a USA, ponuky z obchodnej činnosti,  výhry         a pod). Tieto podania v tomto roku prevažujú nad podaniami, ktoré by aspoň minimálne napĺňali účel zriadenej protikorupčnej linky.
        
Tak ako je vyššie uvedené, podania mali prevažne charakter upozornenia na možné porušovanie všeobecne záväzných právnych predpisov a riešili ich orgány k tomu vecne príslušné.  Podľa našich vedomostí z uvedených podnetov boli 3 podnety opodstatnené           a v prípade podozrenia z korupcie v dvoch prípadoch vec riešia orgány činné v trestnom konaní.
Okrem anonymných emailových adries (EDUOKO a infoweb@minedu.sk ) MŠVVaŠ SR dostáva písomné podnety a to tak anonymného ako aj neanonymného charakteru, v ktorých sa fyzické a právnické osoby domáhajú vykonania následnej finančnej kontroly, resp. vnútornej kontroly, alebo štátneho dohľadu. Svoje podania zdôvodňujú netransparentným používaním prostriedkov štátneho rozpočtu v oblasti školstva. Na základe kapacitných možností a závažnosti týchto podnetov boli vykonané následné finančné kontroly v 6. subjektoch, v 3 prípadoch boli podnety prešetrené v zmysle osobitného predpisu (zákon č. 9/2010 Z.z.) a v 5. subjektoch bol vykonaný dohľad.
Úlohy sú splnené a priebežne sa zabezpečujú a plnia.


Bližšie informácie:
Internet: www.minedu.sk: ministerstvo -  kontrolná činnosť – Plnenie opatrení k 31.12.2012 – Tabuľka rezortných  analýz MŠVVa Š SR – odpočet plnenia úloh k 31.12.2012,
Plnenie opatrení k 29.2.2012 korupcia 517 - zaslanie na ÚVSR 27.3.2012


V Bratislave 22.11.2013
Spracované na základe podkladov sekcií a samostatných odborov MŠVVaŠ SR


