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Analýza a hodnotenie korupčných rizík 

Základná škola P. Jilemnického 1035/2,  960 01 Zvolen 
 

č. Činnosť/proces Identifikované korupčné riziká 
Aktuálne opatrenia na zníženie korupčných rizík  

na prijateľnú úroveň 

Hodnotenie  

prijateľnosti rizika 

(prijateľné/neprijat.) 

Dodatočné 

opatrenia 

1 
Nakladanie s verejným 

majetkom 

a) Nevýhodný prenájom majetku 

 

a) Dodržiavanie postupov podľa Zásad hospodárenia 

s majetkom Mesta Zvolen 

b) Najvýhodnejšia cena je základné kritérium  

c) Zverejňovanie ponúk na prenájom na webovom sídle školy 

d) Menovanie komisií s vylúčením konfliktu záujmov. 

e) Zmluvy obsahujú klauzulu vypovedateľnosti pri prenájme 

 

prijateľné 
nie  

 

2 

Verejné obstarávanie 

a nakupovanie 

 

a) Uprednostnenie účastníka  

b) Nevýhodný nákup 

 

a)   Využívanie elektronického trhoviska 

b)   Porovnávanie minimálne troch ponúk pri každom 

obstarávaní 

c) Kolektívne schvaľovanie objednávok 

d) Zverejňovanie objednávok, faktúr a zmlúv.  

e) Nezávislá kontrola zo strany hlavného kontrolóra. 

 

prijateľné 

nie, vykonáva 

sa individuálne 

posúdenie 

korupčných 

rizík 

 

  

 

 

3 

 

 

 

Nakladanie s verejnými 

financiami a 

rozpočtovanie 

a)   Nehospodárne, neefektívne a 

neopodstatnené nakladanie s verejnými 

financiami 

b)   Netransparentné rozpočtovanie a 

informovanie verejnosti o nakladaní s 

verejnými prostriedkami 

a)   Správu o výsledkoch hospodárenia školy zverejňovať na 

webovom sídle školy. 

b)   Zverejňovanie objednávok, faktúr a zmlúv.  

c)   Nezávislá kontrola zo strany hlavného kontrolóra a 

prijímanie opatrení z kontrol 

 

prijateľné nie 

4 Personalistika 
a) Uprednostnenie uchádzača  

o pracovné miesto 

a) Zverejňovanie voľných pracovných miest. 

b) Stanovenie kritérií na obsadenie jednotlivých pozícií v 

súlade s legislatívou a zásadami PKMS 

c) Realizácia výberových pracovných pohovorov na všetky 

pracovné miesta. 

d) Menovanie komisií s vylúčením konfliktu záujmov 

 

prijateľné nie 
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5 Kontakt s klientom 

a) Ovplyvňovanie (vrátane 

ponúknutia úplatku) zo strany 

klienta za účelom akéhokoľvek 

zvýhodnenia v rámci pôsobnosti 

školy  
 

a) Implementácia Etického kódexu pedagogického 

zamestnanca a odborného zamestnanca 

b) Zvyšovanie povedomia zamestnancov o PKMS 

c) Podmienky prijatia úplatku a iných výhod zaradiť v 

pracovnom poriadku ako závažné porušenie pracovnej 

disciplíny  

d) Implementácia Smernice o niektorých opatreniach 

súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti v 

podmienkach Mesta Zvolen. 

e) Zverejňovanie podmienok prijímania detí na výchovu 

a vzdelávanie na webovom sídle školy a zriaďovateľa 

 

prijateľné nie 

6 

Sponzorské dary pre 

školu 

 

a) Snaha sponzorským darom zaviazať si 

priaznivý výsledok pri rozhodovacích 

procesoch školy 

  

a) Preskúmanie motivácie darcu pre poskytnutie sponzorského 

daru vo vzťahu k osobám s rozhodovacou právomocou k 

prebiehajúcemu alebo budúcemu projektu  

b) Zverejňovanie prijatých sponzorských darov na webovom 

sídle školy. 

 

Prijateľné Nie 

 

Zvolen  30.08.2021 


