
 

TENTO PROJEKT JE PODPORENÝ 
Z EURÓPSKEHO SOCIÁLNEHO 

FONDU 

PROTIKORUPČNÁ POLITIKA ÚRADU SPLNOMOCNENCA VLÁDY SLOVENSKEJ 

REPUBLIKY PRE RÓMSKE KOMUNITY  

Táto protikorupčná politika je určená pre zamestnancov úradu, ako aj pre spolupracujúce 

organizácie a všetkých občanov zapájajúcich sa do procesu integrácie Rómov. Jej účelom je 

vymedzenie hlavných zásad a postojov úradu v oblasti predchádzaniu a boja proti korupcii, 

čím sa snažíme zmenšiť a odstrániť priestor a príležitosti pre korupciu vo všetkých oblastiach 

pôsobenia úradu a prispieť k budovaniu dôvery našich zamestnancov, ale aj verejnosti 

k nám, ako k jednej z inštitúcií ústredných orgánov štátnej správy. 

V zmysle vyššie uvedeného sa preto zaväzujeme: 

1. Vytvoriť prostredie, v ktorom sa zdôrazňuje ochrana čestného, etického konania, 

dodržiava  Etický kódex štátneho zamestnanca a zakazuje sa akékoľvek korupčné 

konanie.  

2. Trvale udržiavať a zlepšovať systém manažérstva proti korupcii, tak aby spĺňal 

požiadavky normy STN ISO 37001:2019 a ostatné požiadavky nevyhnutné pre 

splnenie jeho účelu. 

3. Vytvárať priaznivé legislatívne prostredie a formovať verejné politiky v oblasti 

navrhovania, koordinovania a kontroly procesov smerujúcich k riešeniu problémov 

príslušníkov rómskej národnostnej menšiny – marginalizovaných rómskych komunít, 

ďalej pri realizácii systémových riešení na dosiahnutie rovnoprávneho postavenia 

občanov patriacich k rómskej menšine – členov marginalizovaných rómskych komunít 

v spoločnosti, ako aj  v oblasti uplatňovania  dodržiavania základných práv a slobôd 

zaručených Ústavou Slovenskej republiky,  zákonmi Slovenskej republiky a 

privilegovanými medzinárodnými zmluvami o ľudských právach. 

4. Identifikovať a odstraňovať korupčné riziká vrátane odhaľovania potenciálnych 

korupčných schém a budovať povedomie o nutnosti riadenia korupčných rizík v našej 

organizácii. 

5. Zvyšovať povedomia o korupcii a podnecovať protikorupčné správanie a konanie 

našich zamestnancov.  

6. Ochraňovať oznamovateľov protispoločenskej činnosti a  budovať povedomie 

o možnostiach nahlasovania podozrení z korupcie, tak aby nevyvolávalo obavy 

z odvetných opatrení. 

7. Dôsledne uplatňovať vyvoditeľnú zodpovednosť za korupciu a oslabovanie 

protikorupčnej pravidiel zavedených v organizácii.  

8. Zaviesť a uplatňovať účinné pravidlá na zamedzenie konfliktu záujmov.  

9. Zabezpečiť našim zamestnancom možnosť kedykoľvek sa obrátiť s akýmkoľvek 

podozrením na nekalú činnosť, alebo inú formu korupcie na osobu zastávajúcu 

dohľad nad dodržiavaním protikorupčných predpisov a pravidiel, ktorá má právomoc 

podniknúť príslušné kroky pre zjednanie nápravy. 

10. Kontrolovať dodržiavanie zásad protikorupčnej politiky všetkými zamestnancami 

a vyvodzovať príslušné opatrenia v prípade jej porušenia. 
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