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Správa o stave Protikorupčného manažérskeho systému 

Základnej školy, P. Jilemnického 1035/2, 960 01 Zvolen 

 
Hodnotené obdobie rok 2020 

Predkladá Mgr. Ľuboslava Bieliková, manažér pre PKMS 

 

1. Úvod 

Mesto Zvolen, ako tzv. riadiaci orgán zaviedol a udržiava PKMS podľa medzinárodnej normy ISO 

37001 (v aktuálnom znení) na základe čoho identifikoval tzv. ovládané organizácie, teda organizácie 

zriadené, resp. manažérsky ovládané a kontrolované Mestom Zvolen. Požiadavky ISO 37001 vyžadujú 

primerane uplatňovať PKMS aj voči týmto ovládaným organizáciám. 

Aktualizovaná príručka obsahuje podrobný popis opatrení PKMS, resp. uvádza odvolávky na nadväzné 

dokumenty a demonštruje aplikáciu normy ISO 37001 v rámci ZŠ, P. Jilemnického 1035/2 vo Zvolene 

v rozsahu, aký určilo a vyžaduje Mesto Zvolen. 

V štruktúre ISO noriem systém protikorupčného manažérstva prináša: 

- vlastnú ochranu – predchádzanie korupcii, 

- systematické hodnotenie rizík korupcie a ich následnú elimináciu,  

- nárast pozitívneho vnímania organizácii navonok. 

Vrcholový manažment ZŠ, P. Jilemnického 1035/2 vo Zvolene musí určiť osobitnú zodpovednosť za 

dodržiavanie zhody PKMS. Takto určená osoba musí byť primerane kompetentná a mať dostatočné 

postavenie, nezávislosť a právomoci. Medzi kľúčové zodpovednosti a právomoci tejto osoby patrí: 

o zavedenie a zlepšovanie PKMS, 

o poskytovanie poradenstva a usmernení zamestnancom ZŠ, P. Jilemnického 1035/2 vo 

Zvolene v oblasti PKMS, 

o zabezpečenie, aby PKMS spĺňal požiadavky príručky, 

o informovanie vrcholového manažmentu ZŠ, P. Jilemnického 1035/2 vo Zvolene 

a vrcholového manažmentu Mesta Zvolen o pôsobení a efektívnosti PKMS. 

 

2. Opatrenia z predchádzajúcich preskúmaní PKMS 

Zámerom uplatňovania PKMS v školách je zabezpečiť transparentnosť a otvorenosť voči 

zamestnancom, klientom a verejnosti, a zároveň predchádzať korupčnému správaniu a rôznym 

podozreniam týkajúcim sa činnosti školy a jej zamestnancov. 

V rámci ZŠ, P. Jilemnického 1035/2 vo Zvolene boli rôznym zamestnancom delegované právomoci 

prijímať rozhodnutia v procesoch, ktoré môžu byť z pohľadu PKMS rizikové. Škola prijala a udržiava 

systém rozhodovania a kontrol na minimalizáciu korupčných rizík. Tento systém vyžaduje, aby proces 

rozhodovania a právomoci osôb boli primerané a bez skutočných alebo potencionálnych konfliktov 

záujmov. 

V priebehu roka 2020 vedúci zamestnanci školy doplnili a zverejnili zmeny v príručke PKMS, doplnili 

povinnosti pri školení zamestnancov (napr. školenie fyzickej osoby, ktorá spracúva osobné údaje); 

v novembri sme posúdili korupčné riziká s prijatím Etického kódexu pedagogických a odborných 

zamestnancov. Etický kódex zaväzuje každého pedagogického zamestnanca (PZ) alebo odborného 

zamestnanca (OZ), aby dbal na dôstojnosť svojho postavenia v škole, komunite a v spoločnosti. 

Cieľom etického kódexu je poskytnúť základný rámec správania sa PZ a OZ a obsahom kódexu sú 

základné morálne princípy, ktoré by mal zamestnanec dodržiavať vo vzťahu k sebe, ostatným 

zamestnancom školy, žiakom, zákonným zástupcom. Akceptovanie etického kódexu znamená prijatie 

osobného morálneho záväzku pri výkone práce. 

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. 

Pri rozbore plánovaných opatrení vedúci zamestnanci školy a školského zariadenia v  priebehu celého 

roka na zasadnutiach so zamestnancami (aj s členmi ZO OZ PVaŠ) otvorili aj otázku odmeňovania 

a hodnotenia zamestnancov (kritéria kvality, motivácia zamestnancov, práca v rozvojových tímoch,, 

hodnotiace rozhovory, sebareflexia). Zamestnanci školy a školského zariadenia vedia, že pri vyplácaní 

odmeny je dôležité plnenie kritérií odmien, zodpovednosť/spoluzodpovednosť za prioritné/dielčie 
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úlohy v daných mesiacoch, aktivity nad rámec pracovných povinností, zodpovedné a kvalitné plnenie 

pracovných povinností nad rámec povinností. V čase pandemických opatrení/zatvorenia 

školy/núdzového stavu boli nastavené kritéria kvality odmien flexibilne nastavené aj na 

pomoc/spoluprácu/koučing pri dištančnom vyučovaní.  

To znamená optimálny výkon v súlade s pracovnou náplňou podmienený rozsahom, kvalitou 

kompetencií umožňujúcich plnenie cieľov a hodnôt školy, personálne a pedagogické riadenie na 

pridelenom stupni riadenia, časovo náročné práce, koordinácia úloh, ale plnenie záväzkov 

Protikorupčného manažérskeho systému školy. Podmienkou vyplatenia odmeny je aj absencia 

incidentov a konfliktov spojených s korupčným správaním. 

Zároveň boli prerokované otázky platovej inventúry od 01.01.2021 (tarifný plat podľa odpracovaných 

rokov, pomôcky pre aplikačnú prax napr. o zaraďovaní PZ a OZ do vyššieho kariérneho stupňa po 

absolvovaní prvej/druhej atestácie, príplatky uvádzajúceho učiteľa/TU/riadiaceho zamestnanca). 

Interný audit z PKMS bol realizovaný 14.12.2020. 

 

3. Zmeny súvislostí PKMS 

Po preštudovaní pokynov zriaďovateľa bola vypracovaná aktualizovaná Príručka manažérskeho 

systému s prílohami (ZŠ3ZV/13/2020/013), s ktorou sa oboznámili všetci zamestnanci (porozumenie a 

akceptáciu dokumentov deklarujú svojím podpisom v januári 2021). Novoprijatí zamestnanci sú 

oboznámení s PKMS v rámci vstupných školení podľa Plánu uvádzania nových zamestnancov (v roku 

2020 to boli prijatí 4 PZ a 1 OZ z projektu Pomáhajúce profesie v edukácii II (ESP Ľudské zdroje). 

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 s 

ohľadom na špecifické procesy prebiehajúce v rámci školy a identifikované korupčné riziká súvisiace 

s činnosťami školy. PKMS je implementovaný v zmysle odporúčaných postupov zriaďovateľa. 

Priebežne boli aktualizované interné predpisy.  

Vedenie školy schválením Politiky prijalo záväzky v oblasti podpory protikorupčnej politiky a 

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

Politika je zverejnená v papierovej podobe na dostupných miestach v škole (zborovňa pedagogických 

a odborných zamestnancov, sekretariát, elektronická verzia v internom digitálnom prenose). 

Antikorupčná schránka na nahlasovanie podozrení z podvodu a nezákonného konania je 

oznamenie307@zvolen.sk.  

Aktuálny PKMS bol opakovane prerokovaný so zamestnancami školy na online pracovných poradách 

25. a 26.01.2021. Zároveň boli aktualizované, prípadne prijaté nové interné predpisy školy (za rok 

2021 to bolo 14 interných predpisov). PKMS je, okrem zverejnenia na webovom sídle školy, dostupný 

v zborovni PZ a OZ v spisovom obale, v časti Školská legislatíva. 

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. 

Analýza a hodnotenie korupčných rizík, jej aktuálne opatrenia na zníženie korupčných rizík na 

prijateľnú úroveň boli realizované v častiach nakladanie s verejným majetkom, verejné obstarávanie a 

nakupovanie, nakladanie s verejnými financiami a rozpočtovanie, personalistika, kontakt s klientom a 

sponzorské dary pre školu. Do obchodných podmienok zmlúv boli zakomponované „vzory“ 

protikorupčných zmluvných podmienok. Re - analýza korupčných rizík bola preskúmaná 14.01.2020. 

Vedúci zamestnanci a ekonomickí zamestnanci školy sa zaviazali vykonávať všetky aktivity čestne 

a bezúhonne s maximálnou mierou otvorenosti a transparentnosti v súlade so zákonmi SR. 

Zamestnanci hospodársko – správneho útvaru školy a jeho komisie, zakotvené vo vnútorných 

smerniciach školy, pracovali v súlade s platnou legislatívou a odporúčaniami PKMS. 

4. Nezhody a opatrenia 

Je potrebné informácie pravidelne a transparentne zverejňovať, v súlade so zásadami PKMS, 

uplatňovať kolektívne a komisionálne rozhodovanie so zámerom vylúčenia konfliktu záujmov 

v rozhodovacích a schvaľovacích procesoch.  

Záznamy o previerke obchodného partnera sa vykonávajú priebežne, vnútorná kontrola sa realizuje 

v súlade s ekonomickou legislatívou a internými smernicami zriaďovateľa/školy. 

mailto:oznamenie307@zvolen.sk
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Na škole neboli zistené porušenia v oblasti ekonomického (nakladanie s verejným majetkom) 

a personálneho riadenia (kontakt s klientom, potreby školy, stanovenie objektívnych kritérií na 

obsadzovanie jednotlivých pozícií, kritéria na prijímanie žiakov a i.). 

Dlhotrvajúcim problémom v spoločnosti sa javí záujem o prácu a následné prijatie kvalifikovaných 

pedagogických, odborných i ostatných zamestnancov (odbornosť, aprobácia PZ a OZ). Aj v roku 2020 

sa stalo, že na danú vyhlásenú pozíciu (školský psychológ) sa neprihlásil žiadny uchádzač/-ka. 

5. Výsledky monitorovania a merania 

Procesy a výstupy z Príručky PKMS boli pravidelne monitorované. V ekonomickej agende sme 

pristúpili aj k zverejneniu materiálu/prehľadu Opravy a údržba, nákup materiálu za rok 2020 na 

zasadnutiach zamestnancov i Rodičovskej rady. 

6. Výsledky auditov 

Informácie o monitorovaných procesoch PKMS  

6.1. Nakladanie s verejným majetkom. Postupy sú dodržiavané podľa Zásad hospodárenia 

s majetkom Mesta Zvolen. 

6.2. Verejné obstarávanie a nakupovanie, nakladanie s verejnými financiami a rozpočtovanie  

Identifikované korupčné riziká (nevýhodný nákup, nehospodárne nakladanie s verejnými 

financiami, netransparentné rozpočtovanie...) boli v minulosti znížené na žiadúcu úroveň 

dodržiavaním interných smerníc, systematickými finančnými kontrolami (administratívna, 

základná, na mieste ap.) a dodržiavaním pokynov zriaďovateľa Mesta Zvolen.  

Pravidelné finančné kontroly sa týkajú aj obstarávaním zákaziek s nízkou hodnotou bez prieskumu 

trhu. 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami s cenami vyššími ako 5000,€ 

za I.Q 2020   škola nemala zákazku s vyššou cenou ako 5000,-€ 

za II.Q 2020  škola nemala zákazku s vyššou cenou ako 5000, -€ 

za III.Q 2020  oprava sociálnych zariadení 1. poschodie (7317,53€) 

   oprava sociálnych zariadení prízemie (10 461,58€) 

za IV.Q 2020  oprava kanalizačného potrubia pred budovou školy  (5772,55€) 

Zápisnica z verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou s prieskumom trhu bola 

spracovaná; hodnotenie korupčných rizík obchodných partnerov je priebežne realizované. 

 

6.3. Personalistika.  

Voľné pracovné miesta PZ boli zverejnené v roku 2020 na miesto matematiky/informatiky (marec 

2020) učiteľa ANJ jún 2020), na miesto vychovávateľa ŠKD v júni 2020.  V septembri a októbri 

vedúci zamestnanci riešili obsadenie pracovného miesta sociálneho pedagóga a asistenta učiteľa 

(národný projekt Zmluva č. 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_601 o vzájomnej spolupráci pri 

implementácii projektových aktivít, OSF Ľudské zdroje) 

Všetky voľné miesta boli realizované v súlade s zásadami PKMS, realizácia výberových 

a pracovných pohovorov bola v súlade so zásadami PKMS;  výberové komisie boli vymenované 

s možným vylúčením konfliktu záujmov. Na každú pracovnú pozíciu boli stanovené požadované 

kvalifikačné požiadavky, ktoré zaručujú požadovanú odbornosť a spôsobilosť. Voľné pracovné 

miesta sa podarilo obsadiť PZ/OZ s požadovanou aprobáciou, vzdelaním. 

V roku 2020 bol aktualizovaný strategický Plán profesijného rozvoja (PPR) i osobné plány PZ a 

OZ (v súlade s cieľmi a potrebami školy). Obsah profesijného rozvoja PZ a OZ vychádza zo 

zamerania školy, analytických zistení interných dokumentov školy a školského zariadenia, ŠVP, 

ŠkVP, autoevalvačných výstupov, z odborných a spoločenských požiadaviek potrebných na výkon 

pracovnej činnosti, ale aj individuálnych potrieb PZ a OZ. Súčasťou návrhu PPR je pomenovanie 

východísk, pomenovanie existujúceho stavu a problémov i potrieb zmien.  

Východiská PPR boli pomenované v oblasti profesijných štandardov, koncepcie rozvoja školy 

(stanovené ciele, implementácia plánovania, monitorovania, kontroly i korekcií, legislatívy - 

praktická aplikácia), štátneho vzdelávacieho programu (školy budúcnosti v pohybe, dôraz na 

sebaorganizáciu edukácie, tvorba rámcových podmienok na rozvoj potenciálu v digitálnej dobe, 

posun k novým štruktúram učenia a vytvárania vzťahov), otvoreného ŠkVP, štruktúry kariérových 

pozícií a individuálnych potrieb zamestnancov. V januári 2021 bol PPR aktualizovaný vzhľadom 

na podmienky/požiadavky/zručnosti vyučovania v tzv. hybridnom vzdelávaní; bol doplnený o nové 

organizačné online formy, vzdelávacie webináre. 
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PPR je vnímaný ako model, ktorý vychádza z mapovania rozvojových potrieb školy, zo 

sebareflexie, z očakávaní a inšpiratívnych nápadov komunikujúcich a spolupracujúcich ľudí, ktoré 

prispôsobujú systém a štruktúry svojim potrebám, možnostiam i finančnému zabezpečeniu. 

 

6.4. Kontakt s klientom 

V pracovnom poriadku (dodatok č.1) sa nachádzajú údaje o obsadzovaní voľných pracovných 

miest, (Predzmluvné vzťahy a vznik pracovného pomeru), o neprijímaní úplatkov, darov alebo iné 

výhod od cudzích subjektov v súvislosti so zamestnaním alebo pracovnou činnosťou (Čl. 10 

Základné povinnosti zamestnanca), o dohľade nad uplatňovaním a rozvíjaním PKMS (Čl. 12 

Povinnosti vedúcich zamestnancov) a o podmienke vyplatenia osobného príplatku - absencia 

incidentov a konfliktov spojených s korupčným správaním (Čl. 18 Odmeňovanie). 

 

6.5. Sponzorský dar bol prijatý v auguste 2020 na realizáciu opravy sociálneho zariadenia na 

prízemí školy projektu vo výške 3000, -€ od Nadácie Veólia Slovensko, Einsteinova 25, Bratislava.  

7. Záznamy o korupcii a vyšetrovaní korupcie 

V priebehu hodnotenia efektívnosti uplatnenia PKMS za hodnotené obdobie nebola zistená 

korupcia, preto záznamy o vyšetrení korupcie nie sú vedené. V hodnotenom období nebola 

oznámená/riešená žiadna sťažnosť týkajúca sa porušenia PKMS.  

 

8. Hodnotenie efektívnosti opatrení na zvládanie rizík, posúdenie nových rizík 

Manažér PKMS je zodpovedný za priebežné monitorovanie a preskúmavanie aktuálnosti PKMS, za 

hodnotenie efektívnosti reálnych opatrení na zvládanie rizík, prípadne posúdenie nových rizík. 

Zároveň manažér PKMS hodnotí adekvátnosť postupov na riadenie zníženia identifikovaných rizík 

a zodpovedá za korekcie a vylepšovanie PKMS pokiaľ nastanú okolnosti, ktoré si to vyžiadajú. 

Hodnotenie efektívnosti v ekonomických oblastiach prebiehalo priebežne, pri dodržiavaní postupov 

podľa prijatých zásad, pri zverejňovaní ponúk/objednávok, pri menovaní komisií s vylúčením 

konfliktov záujmov ap. 

Správa o hospodárení za rok 2019 bola zverejnená aj na webovom sídle školy v Správe o 

výchovno -vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2019/2020. 

Fyzická inventarizácia za rok 2020 prebehla v súlade s opatreniami a pokynmi na jej vykonanie, 

v čase obmedzenej prítomnosti na pracovisku za dodržania hygienických opatrení 

a protiepidemiologických usmernení. Hlavná i dielčie komisie pracovali pri inventarizácii 

slobodne, s delegovanými úlohami a zodpovednosťou, spätná väzba o kontrolách majetku školy 

bola pozitívna. 

 

9. Príležitosti na zlepšovanie PKMS 

Zaviazali sme sa preverovať akékoľvek podozrenia z korupčného správania v radoch 

zamestnancov. Prehlásenie o záväzku konať na všetkých úrovniach riadenia školy čestne 

a bezúhonne, s maximálnou možnou mierou otvorenosti a transparentnosti, záväzky o dodržiavaní 

platnej legislatívy a netolerancii k braniu úplatkov, berieme ako príležitosť na zlepšovanie systému 

akceptácie PKMS.  

Zabezpečenie agendy o slobodnom prístupe k informáciám je trvalou súčasťou zlepšovania PKMS, 

súvisí to so zainteresovanosťou a zodpovednosťou (nielen) vedúcich zamestnancov, so 

zverejnenými kritériami napr. prijímania žiakov na povinnú školskú dochádzku. Implementácia 

protikorupčných riadiacich činností ovládanými organizáciami a partnermi vecného vzťahu 

zaviedli systém manažérstva proti korupcii v takom rozsahu, ktorý je odôvodniteľný 

a proporcionálny, pokiaľ ide o korupčné riziká, ktorým čelia ovládané organizácie. 

 

10.  Závery 

10.1. Opatrenia súvisiace s príležitosťami na zlepšovanie 

Opatrenie týkajúce sa otvoreného, čestného a transparentného konania pri príležitosti zápisu 

a prijímania detí do 1. ročníka ZŠ podporuje zásadu prijímať žiakov v súlade so zverejnenými 

kritériami 

Dôležitým opatrením je so zamestnancami prerokovať a následne schváliť Pracovný poriadok pre 

PZ/OZ a ostatných zamestnancov v zmysle novej legislatívy (predovšetkým zmeny, ktoré priniesol 
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zákon 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov). 

10.2. Opatrenia súvisiace s potrebami zmien PKMS 

Zamestnanci školy si plne uvedomujú dôležitosť protikorupčného správania v pracovnom živote. 

PKMS na našej škole je funkčný. 

Zároveň vedúci zamestnanci konštatujú, že agenda PKMS nie je v súlade s Projektom znižovania 

administratívnej záťaže učiteľov a riadiacich zamestnancov škôl (MŠVVaŠ SR – debyrokratizácia 

procesov, duplicita tlačív a dokumentov, časovo náročné vypĺňanie podkladov, zhromažďovanie 

správ/záznamov v tlačenej podobe napr. pri prijímaní zamestnancov). Prínosom by bolo vedenie 

zjednodušenej dokumentácie PKMS v digitálnej podobe. 

 

 

 

Zvolen 30.08.2021 

 

 

        Mgr. Ľuboslava Bieliková 

         manažér PKMS 
 

 

Príloha č.1. Analýza a hodnotenie korupčných rizík 


