
PROTIKORUPČNÁ POLITIKA 

 

Túto protikorupčnú politiku prijíma Trenčiansky samosprávny kraj v súlade s požiadavkami normy ISO 

37001:2019. Jej účelom je posilňovať prevenciu korupcie, minimalizovať priestor na korupciu a vznik 

korupčných rizík, poskytovať rámec na stanovenie, preskúmavanie a dosahovanie protikorupčných cieľov. 

Protikorupčná politika sa vzťahuje na všetkých zamestnancov a všetky osoby, ktoré konajú v mene 

organizácie. 

Ciele:  

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

korupčné konanie.  

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

ISO 37001:2019, zákonné požiadavky a ostatné požiadavky nevyhnutné pre splnenie jeho účelu.  

3. Identifikovať a odstraňovať korupčné riziká vrátane odhaľovania potenciálnych korupčných schém a 

budovať povedomie o nutnosti riadenia korupčných rizík v našej organizácii.  

4. Zvyšovať povedomie o korupcii a podnecovať protikorupčné správanie a konanie našich zamestnancov.  

5. Ochraňovať oznamovateľov protispoločenskej činnosti a budovať povedomie o možnostiach 

nahlasovania podozrení z korupcie tak, aby nevyvolávalo obavy z odvetných opatrení.  

6. Dôsledne uplatňovať vyvoditeľnú zodpovednosť za korupciu. 

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

8. Zabezpečiť zúčastneným stranám 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 na zjednanie nápravy.  

9. Kontrolovať dodržiavanie zásad protikorupčnej politiky všetkými zamestnancami a vyvodzovať príslušné 

opatrenia v prípade jej porušenia.   

Táto protikorupčná politika je uplatňovaná aj v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho 

samosprávneho kraja a tieto organizácie sú povinné dodržiavať zásady tejto politiky. 

V prípade, ak sa domnievate, že došlo k nejakému porušeniu alebo oslabeniu protikorupčnej politiky našej 

organizácie, prosím, ohláste  to bezodkladne prostredníctvom zaslania oznámenia na e-mail : 

protikorupcii@tsk.sk, alebo priamo osobe poverenej dohľadom nad dodržiavaním protikorupčných 

noriem a pravidiel našej organizácie: Mgr. Ladislav Tóth, PhD., číslo telefónu 032/655 53 53. 

 

V Trenčíne,  22. 07. 2022 

Ing. Jaroslav Baška, predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja      

    


