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1) Účel a oblasť platnosti 

1.1. Táto Príručka protikorupčného manažérskeho systému (ďalej „Príručka“) je základným 

dokumentom protikorupčného manažérskeho systému Základnej školy, P. Jilemnického 

1035/2, 960 01 Zvolen (ďalej „škola“) 

1.2. Príručka slúži ako záväzný návod pre všetkých zamestnancov školy pri realizácii procesov 

a činností s ohľadom na antikorupčné opatrenia a transparentnosť. 

1.3. Príručka obsahuje podrobný popis všetkých prvkov protikorupčného manažérskeho 

systému, resp. uvádza odvolávky na nadväzné dokumenty a demonštruje aplikáciu normy 

ISO 37001:2016 v rámci školy a jej súčastí. 

 

2) Použité skratky a pojmy 

2.1. V tejto Príručke sú použité nasledovné skratky: 

Príručka  Príručka protikorupčného manažérskeho systému 

PKMS  Protikorupčný manažérsky systém 

Manažér PKMS menovaný predstaviteľ školy pre PKMS 

Politika  protikorupčná politika 

Analýza  analýza rizík a príležitostí 

 

3) Charakteristika PKMS 

3.1. Aplikácia a rozsah PKMS 

 PKMS je aplikovaný v škole a všetkých jej súčastiach, ktorými podľa zriaďovacej listiny 

sú výdajná školská jedáleň a školský klub detí. 

 Rozsah PKMS bol naplánovaný a implementovaný najmä s ohľadom na špecifické 

procesy prebiehajúce v rámci školy a identifikované korupčné riziká súvisiace s 

činnosťami školy. 

 Do úvahy pri implementácii PKMS boli brané aj legislatívne ohraničenia, ktoré sú 

špecifické pre výkon činností školy. 

 Viac informácií o aplikantovi PKMS, Základná škola, P. Jilemnického 1035/2, 960 01 

Zvolen je na www.3zs-zvolen.sk.  

 Osobitné informácie ohľadne transparentnosti a antikorupčných opatrení sú v sekcii NA 

STIANUTIE „Škola“. 

 

4) Požiadavky na PKMS 

4.1. Protikorupčná politika a protikorupčný manažérsky systém 

Protikorupčná politika (ďalej „Politika“) je zdokumentovaný záväzok schválený vedením školy a je 

uvedená v Prílohe č. 1 tejto Príručky.  

Hlavnú zodpovednosť za vytvorenie, udržiavanie a zlepšovanie PKMS v rámci školy má vedenie 

školy. Tieto záväzky bude preukazovať nasledovnými zásadami: 

 zabezpečením, že PKMS je vytvorený, implementovaný, udržiavaný a preskúmavaný pre 

primerané riešenie rizík korupcie, 

 zabezpečením integrácie požiadaviek PKMS do postupov školy, 

 nasadzovaním vhodných a primeraných zdrojov na efektívne fungovanie PKMS,  

 internou a externou komunikáciou ohľadom protikorupčnej politiky školy, 

 zabezpečením, že PKMS je vhodne navrhnutý na dosadzovanie cieľov, 

 riadením a podporovaním personálu podieľajúcom sa na efektívnosti PKMS, 

 propagovaním kultúry proti korupcii v rámci školy a jej súčastí, 

 propagovaním potreby neustáleho zlepšovania PKMS umožňovaním podávania návrhov na 

zlepšenie zo strany zamestnancov školy a školského zariadenia, 

 podnecovaním používania postupov o podozrení a skutočnej korupcii, 
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 zabezpečením, že žiadna osoba nebude čeliť hrozbám, diskriminácii alebo disciplinárnemu 

konaniu z dôvodov nahlásenia porušenia alebo podozrenia z porušenia politiky školy proti 

korupcii alebo z dôvodu odmietnutia zapojiť sa do korupcie. 

 

 

PKMS je zdokumentovaný najmä formou: 

 Príručky PKMS a jej príloh, 

 Pracovného poriadku pre pedagogických a ostatných zamestnancov školy a šk. zariadenia, 

 Smernice o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti 

v podmienkach Mesta Zvolen, 

 Smernice o postupe vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti ZŠ, P. Jilemnického 1035/2 

vo Zvolene, 

 Smernice o postupe pri verejnom obstarávaní, 

 Postupu pri prieskume trhu v prípade poskytovania príspevku na pobyty v škole v prírode 

a lyžiarskeho výcviku, 

 Zásad obehu účtovných dokladov, 

 Zásad inventarizácie majetku, 

 Zásad ochrany majetku, 

 Zásad postupu pri odpisovaní dlhodobého hmotného majetku, 

 Zásad pre vyplácanie dotácií pre deti v hmotnej núdzi, 

 Zásad úhrady cestovných nákladov na dopravu žiakov a statnými internými predpismi 

a smernicami, ktoré zdieľajú postupy PKMS. 

 

4.2. Komunikácia Protikorupčnej politiky a protikorupčného manažérskeho systému 

4.2.1. Vedenie školy schválením Politiky prijalo záväzky v oblasti podpory protikorupčnej 

politiky a samotného PKMS. 

4.2.2. Protikorupčná politika školy je zverejnená na www.3zs-zvolen.sk.  

4.2.3. V papierovej podobe Politika je zverejnená na dostupných miestach v škole (zborovňa 

- 1. poschodie hlavnej budovy č. dverí 30, kancelária riaditeľky školy a elektronická 

verzia prístupná zamestnancom v priečinku Prenos dokumentov). 

4.2.4. S Politikou sú oboznamovaní všetci zamestnanci školy, ktorí svojim podpisom 

deklarujú porozumenie a akceptáciu voči tejto Politike. Novo prijatí zamestnanci sú 

takto oboznámení v rámci vstupných školení podľa Plánu uvádzania nových 

zamestnancov. 

 

Interná komunikácia PKMS prebieha predovšetkým: 

 na pracovných poradách, 

 zverejnením informácií o PKMS a jeho zmenách v škole, 

 preskúmavaním záväzkov PKMS najmenej jedenkrát ročne,  

 analýzou korupčných rizík, 

 plnením opatrení zistených z vnútroškolskej kontroly a odborných interných auditov. 

 

 

Externá komunikácia sa realizuje v legislatívne vymedzených rámcových opatreniach, napr.: 

 zverejňovaním zmlúv, faktúr, objednávok na webovom sídle školy, 

 zverejňovaním informácií o PKMS na webovom sídle školy,  

 zverejňovaním voľných pracovných miest,  

 zverejňovaním správy o výsledkoch hospodárenia školy, záverečný účet Mesta Zvolen, 

 informovaním zamestnancov o zákaze prijímať dary (etický kódex PZ), 

 zverejnením zoznamu prijatých darov. 
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4.3. Vzdelávanie a školenia 

Vzdelávanie a zvyšovanie povedomia v škole zabezpečuje manažér PKMS. 

4.3.1. V rámci ročného plánu vzdelávania sú zahrnuté aj školenia zamerané na zvyšovanie 

povedomia o PKMS v nasledovnej osnove: 

 Politika Základnej školy, P. Jilemnického 1035/2, 960 01 Zvolen, postupy a systém 

PKMS, povinnosť dodržiavania vrátane následkov. Význam PKMS. 

 Požiadavky na PKMS zahrnuté v tejto Príručke. 

 Výsledky analýzy konkrétnych korupčných rizík. 

 Riziká korupcie a škôd, ktoré môžu organizácii i zamestnancovi spôsobiť. 

 Okolnosti vzniku korupcie, predchádzanie korupcií, správanie sa pri ponuke úplatku 

v rámci kompetencií a pozícií zamestnanca. 

Možnosti korupcie v rámci školy a ako im predchádzať. 

Možnosti zvýšenia efektivity PKMS, príspevky zamestnancov. 

 Postupy ohlasovania. Spôsoby vyjadrenia obáv a ubezpečenie o absencii konzekvencií 

voči oznamovateľovi. 

Zamestnanci, ktorí nastupujú do pracovného pomeru absolvujú takéto školenie zo strany manažéra 

PKMS v rámci vstupných školení podľa Plánu uvádzania nových zamestnancov. 

4.3.2. Ekonómka školy vedie evidenciu záznamov o všetkých školeniach, vzdelávacích akcií 

formou prezenčných listín.  

 

4.4. Riadenie zodpovedností 

4.4.1. Zodpovednosť na každodennej báze za uplatňovanie a rozvoj PKMS majú všetci 

vedúci zamestnanci školy. Takto je zodpovednosť upravená aj v pracovnom poriadku 

a v pracovných náplniach, ktoré boli spracované po 18.04.2017. 

4.4.2. Primátorka osobitne menovala Menovacím dekrétom riaditeľku školy za manažéra pre 

protikorupčný manažérsky systém (príloha č. 2 tejto Príručky). Riaditeľka nad rámec 

svojich pracovných povinností zodpovedá aj za implementáciu, udržiavanie a rozvoj 

PKMS. Podrobne sú povinnosti a právomoci manažéra v rámci PKMS uvedené v 

Menovacom dekréte. 

 

4.5. Poskytovanie zdrojov 

4.5.1. Všetky zdroje potrebné na vybudovanie a udržiavanie PKMS sú vyčlenené. 

4.5.2.  Ide o ľudské zdroje, kde bol menovaný manažér pre PKMS a vedúci zamestnanci 

poverení každodenným dohľadom nad udržiavaním PKMS. Konkrétne úlohy aj pre 

iných zamestnancov sú popísané v jednotlivých kapitolách tejto Príručky. 

4.5.3. Finančné zdroje nevyhnutné na chod PKMS sú plánované v rámci rozpočtu školy. 

Manažér pre PKMS je zodpovedný za identifikáciu a predloženie požiadaviek na tieto 

zdroje. 

 

4.6. Hodnotenie rizík. Opatrenia na zvládanie rizík a príležitostí 

 

Na základe identifikovaných interných a externých súvislostí, predošlej praxe a skúseností 

bola vypracovaná analýza rizík a príležitostí. Tam, kde bolo identifikované vyššie alebo 

nízke riziku, je možné navrhnúť opatrenia na zvládanie rizík. 

 

4.6.1. Analýza korupčných rizík je realizovaná v rámci budovania PKMS a tvorí prílohu č. 3 

tejto Príručky. Každoročne je analýza korupčných rizík aktualizovaná, 

prehodnocovaná a zverejňovaná. 

4.6.2. Analýza bola postavená na identifikovaných procesoch v rámci školy, ktoré sú 

opakovane vykonávané. Konkrétne sa jedná o tieto základné procesy: 
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 Nakladanie s verejným majetkom. 

 Verejné obstarávanie a nakupovanie, nakladanie s verejnými financiami, 

rozpočtovanie. 

 Personalistika. 

 Kontakt s klientom. 

 Sponzorské/donorské dary pre školu. 

 

Pri týchto procesoch bolo preskúmané všeobecné korupčné riziko s ohľadom na aktuálne zavedené 

opatrenia, pracovné postupy a smernice, metódy, legislatívne ohraničenia a iné okolnosti.  

Na základe vykonanej analýzy bolo skonštatované, že súčasné opatrenia sú dostatočné a 

identifikované riziká znižujú na prijateľnú úroveň. 

 

4.6.3. Prijateľná úroveň bola definovaná ako stav pri splnení nasledovných podmienok pri 

danom riziku: 

 V minulosti sa nevyskytli preukázateľné prípady korupcie, resp. pri kontrolách a 

vnútorných auditoch neboli zistené žiadne priame nedostatky. 

 Postup je ošetrený písomnou procedúrou, resp. upravený legislatívne. 

 Zainteresovaní zamestnanci sa v rozhodovacích a schvaľovacích procesoch menujú 

komisionálne a konajú kolektívne. Konflikt záujmov je vylúčený. 

 Výsledky rozhodovania/rokovania a kritériá/podmienky pre rozhodovanie 

podliehajú zverejňovaniu, resp. sú priamo prístupné verejnosti. 

 Činnosť podlieha ďalšej nezávislej kontrole (napr. hlavný kontrolór Mesta Zvolen). 

 

4.6.4. V prípadoch, kedy jedna alebo viacero podmienok uvedených v bode 4.6.5 tejto 

Príručky nie je splnených, na činnosť, resp. projekt/transakciu sa prihliada ako na 

rizikovú a pred jej realizáciou je nutné vykonať dodatočné posúdenie korupčných 

rizík, ktoré má za cieľ definovať dodatočné opatrenia na ich zníženie. Súčasťou 

posúdenia môže byť aj previerka obchodných partnerov (záznam z previerky viď 

príloha č. 4 tejto príručky). 

4.6.5. Revízia spracovanej Analýzy rizík (ďalej „reanalýza“) sa vykonáva: 

 1x ročne v rámci Preskúmania aktuálnosti PKMS (viď. kapitola č. 5 tejto Príručky).  

 V prípade zmeny/rozšírenia činností školy, vzniku nových procesov, zmeny 

okolností, legislatívneho prostredia a pod. 

 V prípade zistenia korupčných incidentov a v prípadoch kedy sa preukázalo, že 

aktuálne opatrenia nie sú príliš efektívne. 

Aktualizovanú Analýzu rizík manažér pre PKMS označí dátumom revízie a zodpovedá za prijatie 

opatrení definovaných na základe tejto revízie Analýzy. 

 

4.6.6. Akékoľvek zlepšenia PKMS na základe nových rizík a re-analýzy rizík sa riadia podľa 

kapitoly č. 6 tejto Príručky. 

4.6.7. Pre prípady, kedy sa ani po splnení dodatočných opatrení nepodarí riziko eliminovať 

na prijateľnú úroveň, má manažér PKMS právomoc príslušnú činnosť/transakciu 

úplne alebo čiastočne zrušiť (resp. odstúpiť od nej). 

 

4.7. Postupy pri zamestnávaní 

Proces personalistiky je v kompetencii riaditeľky a ekonómky školy. Postupy výberu zamestnancov sú 

popísané v Pracovnom poriadku pedagogických a ostatných zamestnancov a Smernici o obsadzovaní 

voľných pracovných miest u zamestnávateľa Základná škola, P. Jilemnického 1035/2, 960 01 Zvolen. 

Kvôli transparentnosti je výťah z tejto smernice zverejnený aj na www.3zs-zvolen.sk. 

 

4.7.1. Z pohľadu PKMS sa pri výbere nových zamestnancov dodržiavajú nasledovné 

postupy: 

http://www.3zs-zvolen.sk/


 

ZŠ, P. Jilemnického 1035/2, Zvolen 

Príručka protikorupčného manažérskeho systému 

 Na každú pracovnú pozíciu sú stanovené požadované kvalifikačné požiadavky, 

ktoré zaručujú požadovanú odbornosť a spôsobilosť. 

 Už pri výbere zamestnancov je uchádzač uzrozumený s Politikou školy a zásadami 

PKMS, pričom sa kladie dôraz na to, aby týmto zásadám porozumel už v tejto fáze. 

 Ak je to možné, získavajú sa primerané referencie od predošlých zamestnávateľov 

najmä s ohľadom na korupčné riziká. 

Ekonómka školy vedie evidenciu výberu zamestnancov i z pohľadu pozvaných 

uchádzačov (úspešných i neúspešných). 

4.7.2. Pracovný poriadok upravuje požiadavky na dodržiavanie PKMS a Politiky školy, 

pričom nedodržanie sa chápe ako závažné porušenie pracovnej disciplíny a môže byť 

dôvodom ukončenia pracovného pomeru. 

4.7.3. Každý nový zamestnanec je v rámci vstupných školení podľa Plánu uvádzania nových 

zamestnancov oboznámený s PKMS a Politikou školy, čo deklaruje svojím podpisom 

na zázname o oboznámení a akceptácii týchto dokumentov. 

4.7.4. Zamestnanci sú v rámci školení informovaní o spôsobe oznamovania podozrení na 

korupciu a o tom, že za oznámenie nehrozia žiadne postihy a represálie (Osnova 

školenia je rozpísaná v bode 4.3 tejto Príručky). 

4.7.5. Zamestnanci, ktorí sú pri rozhodujúcich a schvaľovacích procesoch menovaní do 

komisií predkladajú Vyhlásenie o absencii konfliktu záujmov. 

4.7.6. Odmeňovanie zamestnancov okrem fixnej mzdy pozostáva aj z osobného 

ohodnotenia, ktoré určuje riaditeľka školy na základe písomného návrhu/vyjadrenia 

priameho nadriadeného, hodnotenia zamestnanca podľa kritérií prerokovaných aj s ZO 

OZ PVaŠ, prípadne záverov hodnotiaceho pohovoru so zamestnancom. Podmienkou 

vyplatenia je aj absencia incidentov a konfliktov spojených s korupčným správaním.  

 

4.8. Dary, pohostenie a iné výhody 

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

politiku v tejto oblasti: 

 Platí všeobecný zákaz prijímania a poskytovania darov, okrem darov 

poskytovaných pri výkone pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti podľa 

zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov  a Etického kódexu PZ a OZ (ďalej „Zákon“). 

 Osobitný zákaz prijímania a poskytovania darov platí v období, kedy prebieha napr. 

výberové konanie, zápis a rozhodovanie o prijatí detí na povinnú školskú 

dochádzku, celkové hodnotenie žiakov na konci prvého a druhého polroku 

školského roku, alebo iné rozhodovanie, pričom darca je súčasťou tohto procesu. 

 Manažér pre PKMS na stretnutí Rady rodičov 1x ročne informuje o zákaze prijímať 

dary zo strany zamestnancov školy a zabezpečí zverejnenie informácie o tomto 

zákaze na www.3zs-zvolen.sk. 

 V prípade, ak zamestnanec je vystavený situácii, kedy klient trvá na prijatí 

drobného daru, ktorý nie je darom poskytnutým podľa Zákona a je problematické a 

zdĺhavé tento odmietnuť, dar odovzdá manažérovi pre PKMS, ktorý rozhodne o 

ďalšom použití (napr. tombola na školskom večierku, odmena pre žiakov pri 

súťažiach, charitatívnych akciách a i.). 

 Sponzorské a charitatívne dary sú prijímané na úrovni riaditeľky školy. Tieto dary 

sú zaradené do majetku školy v súlade so Smernicou o obehu účtovných dokladov 

a Zásadami hospodárenia s majetkom Mesta Zvolen. 

 Politické dary škola neprijíma. 

 Všetky prijaté dary (v hodnote nad 500,€) sú zverejnené v zozname na www.3zs-

zvolen.sk s uvedením darcu a účelu darovania.  
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4.9. Úplatky 

4.9.1. Prijatie alebo poskytnutie úplatku je trestný čin. Škola absolútne a na všetkých 

úrovniach zakazuje prijímať alebo poskytovať úplatky (Pracovný poriadok Čl.11 

ods.7.osobitné povinnosti pedagogických a odborných zamestnancov)  

4.9.2. Ktorýkoľvek zamestnanec, ktorý sa stretne so situáciou, kedy je žiadaný o úplatok, 

resp. je svedkom jeho prijatia/poskytnutia, je povinný tento oznámiť 

prostredníctvom e-mailu na ciernaskrinka@zvolen.sk alebo podaním do 

antikorupčnej poštovej schránky umiestnenej pred vchodom do budovy MÚ. 

4.9.3. Oznamovateľom je zaručená všestranná ochrana. 

 Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Smernici o niektorých opatreniach súvisiacich 

s oznamovaním protispoločenskej činnosti v podmienkach Mesta Zvolen (ďalej len 

„Smernica“), ktorá je záväzná aj pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta Zvolen. 

4.9.4. Samotné riešenie zabezpečuje manažér pre PKMS, ktorý každý prípad rieši 

v súlade so Smernicou. V prípade, že sa prijatie/poskytnutie úplatku týka riaditeľky 

školy, riešenie zabezpečuje HKM v súčinnosti s primátorkou mesta.  

 

4.10. Protikorupčné zmluvné podmienky 

4.10.1. Súčasťou každej obchodnej zmluvy, resp. obdobných zmluvných dokumentov je 

klauzula, ktorá špecifikuje požiadavky na zmluvné strany v oblasti boja proti 

korupcii (vzor v prílohe č. 5 tejto Príručky). 

4.10.2. Za túto oblasť zodpovedá riaditeľka školy. 

 

4.11. Finančné kontroly. Nefinančné kontroly. 

Podrobné ustanovenia k tomuto bodu uvádzajú smernice:  

4.11.1. Smernica o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej 

činnosti v podmienkach Mesta Zvolen.  

4.11.2. Smernica o postupe vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti ZŠ, P. Jilemnického 

1035/2 vo Zvolene. 

4.11.3. Smernice o postupe pri verejnom obstarávaní 

4.11.3.1. Postupu pri prieskume trhu v prípade poskytovania príspevku na pobyty 

v škole v prírode a lyžiarskeho výcviku 

4.11.3.2. Zásad obehu účtovných dokladov 

4.11.3.3. Zásad inventarizácie majetku 

4.11.3.4. Zásad ochrany majetku 

4.11.3.5. Zásad postupu pri odpisovaní dlhodobého hmotného majetku 

4.11.3.6. Zásad pre vyplácanie dotácií pre deti v hmotnej núdzi 

4.11.3.7. Zásad úhrady cestovných nákladov na dopravu žiakov. 

4.11.4. Všetky objednávky a zmluvy podliehajú základnej finančnej kontrole. 

4.11.5. Osobitným režimom vykonáva finančné kontroly útvar Hlavného kontrolóra. 

Podnety hlavného kontrolóra sú vstupom pre trvalé zlepšovanie (viď. kapitola č. 6 

tejto Príručky). 

Medzi nefinančné kontroly patrí: 

 Inventarizácia majetku školy a školského zariadenia, inventarizačné komisie. 

 Overovanie bezúhonnosti osôb pre uzatvorením pracovno-právneho vzťahu 

u PZ/OZ. 

 Overovanie konfliktu záujmov členov komisií pre rozhodovacie/schvaľovacie 

procesy. 

 Overovanie dodávateľov pri realizácii verejného obstarávania. 

 Dodržiavanie pravidiel vykonávania finančných operácií. 
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4.12. Verejné obstarávanie  

4.12.1. Verejné obstarávanie je upravené zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a Smernicou o postupe pri verejnom obstarávaní. 

4.12.2. Na webovom sídle školy v rámci sekcie Na stiahnutie „Škola“ alebo na webovom 

sídle zriaďovateľa, Úradu pre verejné obstarávanie a Elektronického trhoviska sú 

zverejňované informácie o priebehu a výsledkoch verejného obstarávania. 

Členovia komisií sa zaväzujú k mlčanlivosti voči konkurencii a čestne vyhlasujú, 

že je u nich vylúčený konflikt záujmov. 

4.12.3. Pri žiadostiach o nápravu, námietky alebo  podnety sa postupuje v zmysle zákona 

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. 

 

4.13. Vyjadrenie obáv 

Postup pre vyjadrenie obáv uvádza Smernica o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním 

protispoločenskej činnosti v podmienkach Mesta Zvolen, ktorá je záväzná aj pre školy a školské 

zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Zvolen. 

Cieľom postupov vyjadrenia obáv je: 

 povzbudzovať osoby nahlasovať pokusy, prípadne príklady korupcie 

 zaistiť dôveryhodnosť informácií súvisiacich s prijatými oznámeniami, 

 umožniť anonymné podávanie, 

 zakázať a vylúčiť odvetné opatrenia a zaručiť ochranu oznamovateľa. 

 

4.13.1. Základným kanálom pre vyjadrenie obáv je e-mail ciernaskrinka@zvolen.sk 

a antikorupčná skrinka umiestnená pred vchodom do MÚ vo Zvolene. 

4.13.2. Tok vyjadrených obáv smeruje k Hlavnému kontrolórovi Mesta Zvolen, ktorý v 

zmysle vyššie uvedenej smernice tieto preskúmava a ďalej rieši. 

 

 

4.14. Vyšetrovanie a riešenie korupcie 

4.14.1. Zodpovednosť za riešenie všetkých podnetov a podozrení z korupcie má hlavný 

kontrolór mesta. 

4.14.2. Povinnosťou každého zamestnanca je bez zbytočného odkladu oznámiť korupciu, 

ktorú pri svojej činnosti/práci zistil. 

4.14.3. Keďže ide o trestný čin, hlavný kontrolór oznámi každý jeden prípad orgánom 

činným v trestnom konaní a ďalej postupuje podľa ich pokynov. 

 

4.15. Dokumentácia PKMS 

Dokumentácia PKMS je súčasťou registratúry podľa Registratúrneho poriadku ZŠ, P. Jilemnického 

1035/2 vo Zvolene, za ktorý zodpovedá administratívna zamestnankyňa školy (interná smernica 

č.4/2016). 

 

4.15.1. Za dokumentáciu PKMS zodpovedá manažér PKMS. 

4.15.2. Dokumentácia je v needitovateľnej forme zverejnená a dostupná v kancelárii 

riaditeľky školy, v zborovni ma 1. poschodí a časť aj na www.3zs-zvolen.sk. 

4.15.3. Obsahové zmeny dokumentácie môže navrhnúť ktorýkoľvek zamestnanec školy, 

posudzuje a schvaľuje ich manažér PKMS. 

4.15.4. Dokumentácia PKMS pozostáva najmä z tejto Príručky a jej príloh, ako aj ďalších 

nadväzných dokumentov, na ktoré sa táto Príručka odvoláva. 

4.15.5. Ďalšou súčasťou PKMS sú záznamy vytvárané počas fungovania PKMS. Jedná sa 

najmä o: 

 Záznamy o školeniach zamestnancov. 
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 Záznamy z interných auditov. 

 Záznamy z hodnotenia korupčných rizík a obchodných partnerov. 

 Záznamy o prijatých opatreniach na zlepšovanie PKMS. 

 Záznamy o podnetoch, obavách a incidentoch. 

 Záznamy z vyšetrovania a riešenia korupcie a následných úkonoch. 

 

5)  Monitorovanie a preskúmavanie PKMS 

 

5.1.Preskúmanie manažérom pre PKMS 

5.1.1. Manažér PKMS je zodpovedný za priebežné monitorovanie a preskúmavanie 

aktuálnosti PKMS (či je naďalej vhodný a vyhovuje potrebám školy). 

5.1.2. Manažér PKMS ďalej najmä hodnotí adekvátnosť postupov na riadenie zníženia 

identifikovaných rizík a zodpovedá za korekcie a vylepšovanie PKMS pokiaľ nastanú 

okolnosti, ktoré si to vyžiadajú. 

5.1.3. Manažér PKMS závery komunikuje operatívne so zriaďovateľom a 1x ročne všetky 

zistenia spracuje do Správy o stave PKMS (viď bod č. 5.3 tejto Príručky). 

 

5.2.Preskúmanie zriaďovateľom 

5.2.1. Zriaďovateľ PKMS školy pravidelne preskúmava z hľadiska jeho funkčnosti a 

primeranosti. 

5.2.2. Preskúmavanie je realizované nasledovnými formami: 

 Interný audit je nástroj na zlepšovanie PKMS a vykonáva ho zriaďovateľ. 

 Operatívna komunikácia - manažér PKMS so zriaďovateľom operatívne 

komunikuje o fungovaní PKMS v škole. 

  Správa o stave PKMS – súhrnná správa za predchádzajúci kalendárny rok, ktorú  

manažér PKMS do 30. apríla príslušného kalendárneho roka predloží 

zriaďovateľovi. Obsah správy je daný vzorom v prílohe č. 6 tejto Príručky. 

5.2.3. Závery z preskúmania musia skonštatovať že PKMS je funkčný a primeraný alebo sú 

nevyhnutné jeho zlepšenia. Pri zlepšovaní PKMS sa postupuje podľa kapitoly č. 6 

tejto Príručky. 

 

6) Zlepšovanie PKMS 

Garantom zlepšovania PKMS je manažér PKMS. 

Zlepšovanie vychádza zo zdrojov ako: 

5.2.3.1. Interný audit. 

5.2.3.2. Správa o stave PKMS (preskúmanie PKMS manažmentom) 

5.2.3.3. Vzniknuté incidenty a prijaté oznámenia. 

5.2.3.4. Akékoľvek iné podnety od všetkých zamestnancov a iných zainteresovaných 

subjektov. 

Všetky navrhované opatrenia a zmeny musí pred ich zavedením validovať Manažér PKMS a 

pokiaľ je to kompetenčne nevyhnutné aj zriaďovateľ. 

Dokumentácia PKMS sa môže meniť len riadnym zmenovým konaním, pričom so zmenami po 

zapracovaní sú oboznámení zamestnanci formou interných školení, ktoré organizuje manažér pre 

PKMS. 

 

 

 

Zvolen 11.11.2019      Mgr. Ľuboslava Bieliková 

         riaditeľka školy 
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7)  Prílohy 

Príloha č. 1: Protikorupčná politika Základnej školy, P. Jilemnického 1035/2 vo Zvolene. 

Príloha č. 2: Menovací dekrét pre predstaviteľa PKMS 

Príloha č. 3: Analýza korupčných rizík  

Príloha č. 4: Vzor „klauzuly“ protikorupčných zmluvných podmienok do obchodnej zmluvy 

Príloha č. 5: Vzor správy o stave PKMS 

 

Dňom schválenia tejto Príručky protikorupčného systému sa ruší Príručka PKMS zo dňa 18.04.2017 

vrátane jej zmien a doplnkov (ZŠ3ZV/9/2017/005). 

 

        Mgr. Ľuboslava Bieliková 

         riaditeľka školy 


