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I. Úvodné ustanovenia
Vláda Slovenskej republiky 12. decembra 2018 prijala uznesenie č. 585/2018, ktorým
schválila Protikorupčnú politiku Slovenskej republiky na roky 2019 – 2023. Tento
materiál komplexne upravuje protikorupčnú politiku SR a zdokonaľuje systém protikorupčnej
prevencie. Cieľom protikorupčného programu je identifikovať korupčné riziká a nastavovať
opatrenia na ich odstránenie.
BARDTERM, s.r.o., prijíma tento Protikorupčný program, ktorého súčasťou je
potieranie korupčného konania a pripojenie sa k boju proti korupcií. Naša spoločnosť sa
týmto zaväzuje dodržiavať tento protikorupčný program tak, aby sme vytvorili podmienky
k eliminácii korupčného správania a konania v našej spoločnosti tak, aby nedošlo k právnemu
postihu a poškodeniu dobrého mena spoločnosti a zamestnancov.

II. Základné pojmy
1. Integrita: Vlastnosť osoby, ktorá sa dôsledne prejavuje v čestnom, poctivom, nestrannom
a dôveryhodnom konaní v súlade so všeobecne uznávanými hodnotami, etickými zásadami,
normami a pravidlami. Miera integrity jednotlivca, orgánu verejnej moci i celého systému
inštitúcií sa hodnotí podľa vonkajších prejavov a konania v súlade s deklarovanými
hodnotami a zásadami. V tomto zmysle je medzi integritou a tendenciou ku korupcii
nepriamoúmerný vzťah. Treba zdôrazniť, že pojem „integrita“ nie je totožný s pojmom
„bezúhonnosť“, ktorá sa podľa príslušných právnych predpisov SR preukazuje
výpisom/odpisom z registra trestov.
2. Korupcia: Vymedzenie pojmu korupcia ako zneužitie moci alebo postavenia vo vlastný
prospech alebo v prospech iných osôb sa opiera o Dohovor OSN proti korupcii. Podobne aj
Európska komisia (EK) v súvislosti Európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi (EŠIF)
používa všeobecné vymedzenie pojmu korupcia, ktorú chápe ako „zneužitie (verejného)
postavenia na osobný prospech“.
Definíciu korupčného správania, postihy zaň a spôsoby nahlasovania korupcie upravujú
osobitné právne predpisy (napr. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 585/2018 z 12.
decembra 2018 Protikorupčná politika Slovenskej republiky na roky 2019 – 2023, zákon č.
300/2005 Z. z. Trestný zákon, Zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s
oznamovaním protispoločenskej činnosti...
3. Korupčné riziko: V užšom zmysle sa pod týmto pojmom rozumie existencia
príležitosti, pravdepodobnosti alebo možnosti vzniku korupcie a nákladov spojených s touto
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korupciou. Zahŕňa aj príčiny alebo podmienky, ktoré uľahčujú vznik situácie priaznivej pre
podplácanie, korupciu, korupčné správanie alebo konanie. Je to napríklad varovný signál, že
môže alebo by mohlo dôjsť k zneužitiu právomoci alebo postavenia vo vlastný prospech alebo
v prospech iných osôb.
4. Protikorupčná prevencia („predchádzanie korupcii“, „prevencia korupcie“):
Systematické postupy na
a) odhaľovanie a odstraňovanie príčin, príležitostí a podmienok priaznivých pre vznik a
existenciu korupcie;
b) zmenšovanie a odstraňovanie korupčných rizík;
c) zníženie pravdepodobnosti alebo možnosti vzniku korupcie;
d) odradzovanie osôb od páchania trestných činov korupcie;
e) posilňovanie kultúry etiky, integrity a protikorupčného povedomia.
5. Verejná integrita: Dôsledný súlad konania so spoločnými etickými hodnotami, zásadami a
normami s cieľom podporovať a uprednostňovať verejný záujem pred súkromnými záujmami
vo verejnom sektore. V kontexte činnosti orgánov verejnej moci sa zároveň chápe ako
čestnosť, poctivosť, nezaujatosť, nestrannosť, rešpektovanie dôstojnosti, slušnosť, korektnosť,
transparentnosť a dôveryhodnosť pri vykonávaní úradných povinností a zverených
právomocí. Je nesporné, že medzi verejnou integritou a korupciou je nepriamoúmerný vzťah.
6. Verejný záujem: Záujem trvalo a udržateľne zlepšovať v súlade so zásadami právneho
štátu a všeobecne uznávanými zásadami etiky a morálky kvalitu života, životných podmienok
a blahobytu všetkých občanov alebo väčšine občanov. Verejný záujem ako predmet
sústredeného úsilia sa však nechápe ako svojvôľa na úkor ostatných osôb, ale ako oprávnený
nárok, pri ktorom sa nezhorší situácia ostatných osôb, a dodržia sa jasné a určité kritériá
demokracie a právneho štátu.
7. Vyvoditeľná zodpovednosť: Povinnosť osoby zodpovedať sa za preukázateľné následky
svojho konania a svojej činnosti, ktoré majú nepriaznivý vplyv na boj proti korupcii a
prevenciu korupcie.
8. Zvyšovanie povedomia o korupcii: Interaktívny komunikačný proces zlepšovania
schopnosti vnímať a pochopiť súvislosti korupcie, jej prejavy, spôsoby a následky, ako aj
rozvíjania spôsobilostí, zručností, motivácie a postojov potrebných na aktivizáciu
protikorupčného správania.
III. Zodpovednosť a právomoci
Protikorupčný program zohľadňuje aktuálny stav implementácie protikorupčnej
problematiky a reflektuje potreby jednotlivých oddelení spoločnosti BARDTERM,
s.r.o..
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Je zameraný na podporu plnohodnotného pracovného prostredia s kultúrou protikorupčného
správania.
Hlavnými oblasťami protikorupčného programu sú najmä rozhodovacie procesy v oblasti
verejného obstarávania, styku s klientmi, pri udeľovaní oprávnení a povolení,
poskytovania informácií a kontrolnej činnosti.
Všeobecné vymedzenie pojmu korupcia, ktorú chápeme ako „zneužitie postavenia na
osobný prospech“ zdôrazňuje, že korupčnými platbami či transakciami sa napomáha mnohým
ďalším druhom podvodov, ako sú napríklad falošné fakturácie, fiktívne výdavky alebo
neplnenie zmluvných špecifikácií.
1. Konateľ spoločnosti a riaditeľ v jednej osobe dôsledne dbá, aby sa pri činnosti
spoločnosti dodržiavali ustanovenia protikorupčného programu.
2. Protikorupčný program je záväzný pre všetkých zamestnancov organizácie a pre každého
kto jedná menom organizácie.
3. Organizácia a zamestnanci sa musia snažiť o úplné odstránenie príležitosti k vzniku
korupčného konania. Dôraz budeme klásť na prevenciu, odhaľovanie a vytváranie
transparentného prostredia k verejnosti a k vlastným zamestnancom.
4. Nikto z pracovníkov sa nemôže správať korupčne v akejkoľvek podobe, nemôže nikomu
sľubovať odmenu, peniaze ani prospech žiadnemu zákazníkovi ani úradníkovi za účelom
nečestného správania sa s cieľom získať výhodu.
5. Každý zamestnanec je povinný ak zistí, že došlo ku korupcii, ohlásiť túto skutočnosť
riaditeľovi spoločnosti, alebo predsedovi Dozornej rady spoločnosti BARDTERM, s.r.o..
Riaditeľ spoločnosti, alebo predseda Dozornej rady je povinný v zmysle § 340 ods.1
Trestného zákona nahlásiť korupciu Úradu boja proti korupcii.
Nikto, kto nahlási toto protikorupčné konanie nebude postihnutý a neznevýhodnený za
to že to nahlásil.
Podozrenia z korupcie môžu občania oznámiť prostredníctvom e-mailu:
bardterm@bardterm.sk , alebo osobne konateľovi spoločnosti , alebo dozornej rade
spoločnosti.

V Bardejove 15.9.2019
................................................
Ing. Mária Vaňková
konateľka BARDTERM, s.r.o.

