
 

  

PROTIKORUPČNÁ POLITIKA 

Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky 

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) prijíma nasledovnú 

protikorupčnú politiku, ktorá je záväzná pre všetkých jeho zamestnancov a všetkých, ktorí 

konajú v jeho mene: 

1. Účel protikorupčnej politiky je posilňovať na úrade prevenciu korupcie, minimalizovať 

priestor na korupciu a vznik korupčných rizík, poskytnúť rámec na stanovenie, 

preskúmavanie a dosahovanie protikorupčných cieľov. 

2. Akákoľvek forma korupcie je zakázaná. Zamestnanci úradu ani osoby konajúce v jeho 

mene neprijímajú pre seba alebo pre sebe blízke osoby žiadne dary, pohostinnosť ani také 

výhody, ktoré by sa mohli javiť, že slúžia na ovplyvnenie rozhodnutia, oslabenie 

nezávislosti a nestrannosti rozhodovania, alebo ktorých prijatie alebo ponúkanie by sa 

mohlo javiť ako korupcia. 

3. Korupciou sa rozumie ponúkanie, sľubovanie, poskytnutie, prijatie alebo požadovanie 

neoprávnenej výhody akejkoľvek majetkovej alebo nemajetkovej hodnoty, priamo alebo 

cez sprostredkovateľa, v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného záujmu alebo 

v rozpore s platnými právnymi predpismi, ako aj úplatok alebo odmena pre osobu alebo jej 

blízku osobu za to, aby konala alebo sa zdržala konania v súvislosti s plnením svojich 

povinností, výkonom právomocí, povolania alebo funkcie. 

4. Každá fyzická i právnická osoba, s ktorou úrad prichádza do styku, má právo podať 

oznámenie bez strachu z odvetných opatrení akékoľvek podozrenie z korupcie alebo inej 

protispoločenskej činnosti v dobrej viere a na základe opodstatnených dôvodov, anonymne 

alebo neanonymne, na protikorupčnú linku, elektronicky alebo osobne protikorupčnému 

koordinátorovi alebo zodpovednej osobe na adrese korupcia@ujd.gov.sk alebo 

protispol.cinnost@ujd.gov.sk. 

5. Úrad si stanovuje protikorupčné ciele v Protikorupčnom programe Úradu jadrového dozoru 

Slovenskej republiky, ktoré napĺňa a pravidelne vyhodnocuje. Úrad zvyšuje účinnosť 

prevencie korupcie a systému riadenia protikorupčných činností prostredníctvom 

mechanizmu na riadenie korupčných rizík. V prípade potreby sa prijímajú nápravné 

opatrenia. 

6. V prípade nedodržania protikorupčnej politiky hrozia zamestnancom úradu a všetkým, ktorí 

konajú v jeho mene, následky v zmysle platnej legislatívy. 

7. Zamestnanci úradu a všetci, ktorí konajú v jeho mene, pristupujú aktívne k napĺňaniu 

protikorupčnej politiky úradu. 

8. Úrad sa zaväzuje plniť požiadavky vyplývajúce zo systému riadenia protikorupčných 

činností a trvale tento systém zlepšovať. Na tento účel zamestnanci úradu môžu podávať 

svoje návrhy protikorupčnému koordinátorovi. 

Bratislava 17. decembra 2020 

 Ing. Marta Žiaková, CSc. 
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