PROTIKORUPČNÁ POLITIKA MANAŽÉRSKEHO SYSTÉMU PODĽA ISO 37001:2016

Na koho sa politika vzťahuje
Táto protikorupčná politika sa vzťahuje na všetkých zamestnancov spol. PACTUM PARK, s.r.o. a
na každého, kto koná v mene spoločnosti, v sídle spoločnosti na území Slovenskej republiky
a zároveň vyjadruje záväzok na uspokojenie požiadaviek manažérskeho protikorupčného systému.
Táto politika kvality vychádza a odvoláva sa na predmet: „Konzultačná činnosť v oblasti verejného
obstarávania“.
Plánovanie a riadenie prevádzky
Plánovanie a riadenie prevádzky je v plnej kompetencii konateľa spoločnosti, ktorý je oprávnený
konať v mene spoločnosti a rozhoduje o plánovaní zdrojov potrebných na zabezpečenie plynulosti
prevádzky. Konateľ spoločnosti resp. vedenie spoločnosti 1x ročne preskúma vhodnosť kritérií
procesov pre zabezpečenie ABMS, pričom vedenie rozhodne o pridelených adekvátnych zdrojov
na ich splnenie.
Implementácia protikorupčných riadiacich činností ovládanými organizáciami a partnermi
vecného vzťahu
Činnosti a vzťahy s partnermi vecného vzťahu sú riadené konateľom spoločnosti, ktorý rozhoduje
o posúdení obchodného partnera a má právomoc rozhodovať, schvaľovať a realizovať výberové
konanie.
Pri výbere nového dodávateľa sú posudzované kritériá:
•
•
•
•

Reputácia partnera vecného vzťahu spojená s korupciou a protispoločenským správaním
(samotný subjekt i jeho vlastníci),
Prebiehajúce alebo ukončené trestné stíhanie/vyšetrovanie vo veci korupcie (samotný
subjekt i jeho vlastníci),
Jestvujúce obchodné prepojenia vlastníkov na nespriaznené osoby,
Pre overenie skutočností sa používajú dostupné zdroje prostredníctvom internetového
prieskumu (www.finstat.sk, www.orsr.sk atď. (priame vyhľadávače a overenie referencií u
vhodných tretích stranách). Výstupom overenia je návrh riadenia vzťahu, transakcie,
projektu s daným partnerom vecného vzťahu a upravenie podmienok možnej spolupráce.

Zákony
Budeme dodržiavať všetky zákony a nariadenia Slovenskej republiky.
Záväzky proti korupcií
Zabezpečíme implementáciu politiky ABMS pomocou uplatnenia klauzuly, ktorá bude detailne a
citlivo špecifikovať požiadavky na zmluvné strany v oblasti boja proti korupcii (napr. Protikorupčná
doložka, resp. Článok zmluvy o protikorupčnom záväzku) a to najmä v prípadoch, ak dôjde k
identifikácií vyššieho rizika pri spolupráci, transakciách a projektoch realizovaných s partnermi
vecného vzťahu, resp. všade tam, kde je to pre súlad s ABMS vhodné a primerané.
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Dary darcovstvo a podobné úžitky
•

Spoločnosť neposkytuje ani neprijíma žiadne dary, pohostenia, darcovstvo a podobné
úžitky, ktoré by mohli priamo ovplyvniť výsledok rozhodovania pri výbere partnera vecného
vzťahu alebo výkon posudzovania uchádzačov VO a priebeh realizovaného projektu,

•

Platí všeobecný zákaz prijímania a poskytovania darov,

•

Osobitný zákaz platí v období, kedy prebieha pred a bezprostredne po uzatvorení zmluvy,
pričom darca je súčasťou tohto procesu a toto konanie by mohlo ovplyvniť rozhodnutie
druhej strany,

•

Reprezentačné výdavky majú nárok čerpať vybraní manažéri na základe rozhodnutia
konateľa spoločnosti,

•

V prípade uzatvárania obchodných zmlúv sú partneri vecného vzťahu informovaní o
zákaze prijímať dary zo strany zamestnancov PACTUM PARK, s.r.o. a partnerov ktorí
konajú v jej mene,

•

V prípade, ak zamestnanec je vystavený situácii, kedy zákazník trvá na prijatí drobného
daru (napr. bonboniéra, káva, fľaša a iné) a je problematické a zdĺhavé tento odmietnuť,
dar odovzdá manažérovi ABMS, ktorý rozhodne o ďalšom použití (napr. spotrebovanie
počas internej akcii, spotrebovanie na prevádzke, použitie pre podporu detí a pod.),

•

Všetky obdržané dary v hodnote nad 50,--EUR bez DPH sú evidované u manažéra ABMS
s uvedením darcu a okolností darovania.

Poskytovanie alebo prijímanie úplatku
•

Vedenie organizácie úplne zakazuje na všetkých úrovniach poskytovanie alebo prijímanie
úplatku. Je to považované za trestný čin a vedenie primerane k tomu postupuje pri
akomkoľvek zistení,

•

Ktorýkoľvek zamestnanec ale aj predstaviteľ tretej strany, ktorý sa stretne so situáciou,
kedy je žiadaný o úplatok, resp. je svedkom jeho prijatia/poskytnutia, je povinný túto
činnosť nahlásiť prostredníctvom e-mailu na podnety@apsconsulting.sk alebo anonymne
formou písomného ohlásenia vhodeného do schránky podnetov, ktorá sa nachádza na
nemonitorovanom mieste v rámci miesta sídla spoločnosti PACTUM PARK, s.r.o. a je
dostupná aj pre všetkých partnerov a zákazníkov,

•

Vedene organizácie všetkým ohlasovateľom sa zaväzuje poskytnúť všestrannú ochranu
a bezpečnosť bez následných odvetných opatrení,

•

Samotné riešenie zabezpečuje osoba vo funkcii dohľadu nad dodržiavaním postupov
a pravidiel protikorupčného správania, ktorý každý prípad rieši v súlade s platnými
právnymi predpismi.

Konflikt záujmov
Budeme sa vyhýbať alebo náležite riešiť situácie, v ktorých by naše vlastné záujmy mohli prísť do
konfliktu s našimi záväzkami alebo povinnosťami. Budeme si vyberať takých dodávateľov,
odberateľov a zákazníkov aby sme predchádzali potenciálnemu konfliktu záujmov.
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Manažovanie nedostatočných protikorupčných riadiacich činností
Všetky nové a rozhodujúce transakcie, projekty alebo činnosti posudzuje konateľ spoločnosti, ktorý
má právomoc kedykoľvek a v ktorejkoľvek etape rozhodnúť o zrušení, prerušení resp. pozastavení
ich realizácie, ak sú zjavne preukázané korupčné riziká, ktoré nie sú dostatočne ovládané a
nariadiť dodatočné a zosilnené protikorupčné opatrenia.
Zamestnanci spoločnosti
Zabezpečíme, aby naši zamestnanci konali v súlade s touto politikou.
Obchodní partneri
Budeme spolupracovať iba s tými subjektmi a osobami, ktoré sa riadia všeobecnými zásadami,
ktoré sú v súlade s našimi normami a zásadami.
Neustále zlepšovanie
Spoločnosť sa zaväzuje k sústavnému a neustálemu zlepšovaniu manažérskeho protikorupčného
systému.
Postupy
Budeme implementovať vhodné manažérske postupy, ktoré nám pomôžu zamedziť akémukoľvek
porušeniu tejto protikorupčnej politiky, a tiež odhaliť, nahlásiť a vyriešiť každé porušenie tejto
politiky.
Budeme monitorovať efektívnosť týchto postupov a implementovať všetky zlepšenia potrebné na
zvýšenie jej efektívnosti.
Určili sme osobu zodpovednú za súlad, ktorá má potrebné právomoci a nezávislosť, aby
dohliadala na efektívnosť našich postupov.
Je nevyhnutné, aby sa naša protikorupčná politika a podporné postupy dodržiavali. V prípade
akéhokoľvek porušenia podnikneme náležité kroky v súlade so Zákonníkom práce, cez pokarhanie
riaditeľa spoločnosti až po eventuálne rozviazanie pracovného pomeru so zamestnancom
u ktorého sa preukáže korupcia resp. úplatkárstvo.
Nahlasovanie
Ak sa domnievate, že došlo k nejakému porušeniu alebo oslabeniu tejto protikorupčnej politiky
alebo našich postupov, prosím nahláste to bezodkladne svojmu nadriadenému alebo našej osobe
zodpovednej za súlad: APS Consulting, s.r.o., Mobilné číslo: 0904 694 801, Kancelária:
Pečnianska 1, 851 01, Bratislava, Email: podnety@apsconsulting.sk. Každé nahlásenie preveríme
a podnikneme náležité kroky. Viac informácií o našich nahlasovacích postupoch nájdete
v dokumentácii ABMS. Spoločnosť APS Consulting, s.r.o. zabezpečuje výkon nezávislej funkcie
osoby zodpovednej za súlad s kompetenciami: kontrola realizácie zásad politiky ABMS; plnenia
cieľov ABMS a dodržiavania postupov popísaných v dokumentácii ABMS; riadenie vypracovania
analýzy rizík protikorupčného manažérskeho systému; dohľad nad navrhnutím a implementáciou
systému protikorupčného manažérstva v organizácii; poskytovať rady personálu, aby sa vedel
zorientovať v systéme protikorupčného manažérstva a vo veciach súvisiacich s úplatkárstvom;
zabezpečovať, že systém protikorupčného manažérstva zodpovedá požiadavkám medzinárodnej
normy ISO 37001:2016; riešenie prípadných korupčných podnetov ako aj samotných korupčných
prípadov.
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Nikto nebude potrestaný za eticky správne rozhodnutie ani za nahlásenie korupcie alebo
podozrenia z korupcie, ktoré nahlási v dobrej viere alebo na základe odôvodneného presvedčenia.
Táto politika bola prijatá uznesením predstavenstva PACTUM PARK, s.r.o., Ivánska cesta 30/B,
821 04 Bratislava, IČO: 50 394 711, DIČ: 2120306881 dňa: 21.08.2019.

……………………………………
Mgr. Slavomír Pintér, konateľ
PACTUM PARK, s.r.o.
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