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Bratislava-Nové Mesto 

 

 

V Bratislave, dňa 9.9.2020 

34355/9795/2020//STOK 

 
 

Vyhlásenie protikorupčných cieľov a programov mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 

na roky 2020 - 2021 

 
 

V nadväznosti na vybudovaný protikorupčný manažérsky systém podľa normy ISO 37001 a schválenú 

Protikorupčnú politiku mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (ďalej len „MČ BANM“), vedenie MČ 

BANM stanovuje na obdobie rokov 2020 a 2021 nasledovné ciele a programy zamerané na boj proti 

korupcii a znižovanie rizík vzniku protispoločenskej činnosti: 

 

 

Cieľ č. 1 

Znižovanie priestoru pre vznik korupcie pri výkone činností samosprávy a preneseného 

výkonu štátnej správy  

 

 Opatrenie 1.1 

Zabezpečiť vykonanie certifikácie manažérskeho systému proti korupcii podľa normy ISO 37001:2016 

nezávislým akreditovaným certifikačným orgánom 

Termín: 12/2020 

 

Zodpovednosť: starosta MČ BANM 

Vykoná: zodpovedná osoba SMPK 

 

 Opatrenie 1.2 

Organizačne zabezpečiť výkon správnych konaní vykonávaných formou miestneho zisťovania za účasti 

minimálne 2 odborných referentov 

Termín: 12/2021 

 

Zodpovednosť: starosta MČ BANM a prednosta 

MÚ MČ BANM v závislosti od pôsobnosti 

 

 Opatrenie 1.3 

Implementovať organizačné opatrenie zamerané na vytváranie registratúrnych záznamov z pracovných 

stretnutí so zainteresovanými stranami a poslancami MZ 

Termín: 03/2021 Zodpovednosť: prednosta MÚ MČ BANM  

 

 

Cieľ č. 2 

Budovať povedomie u zamestnancov MČ BANM v spojitosti s bojom proti korupcii 

 

 Opatrenie 2.1 

Štandardizovať proces vstupného zaškolenia nových zamestnancov v oblasti systému manažérstva proti 

korupcii 

Termín: 11/2021 Zodpovednosť: personálny útvar  



 

 

 Opatrenie 2.2 

Vykonávať minimálne 1x ročne školenia zamestnancov zamerané na systém manažérstva proti korupcii 

a prevenciu korupcie 

Termín: 11/2020 a následne trvale Zodpovednosť: zodpovedná osoba SMPK  

 

 

Cieľ č. 3 

Zvyšovať zapájanie verejnosti do procesov rozhodovania MČ BANM 

 

 Opatrenie 3.1 

Vykonať motivačnú kampaň za účelom zvýšenia podielu zapojených obyvateľov do participatívneho 

rozpočtovania 

Termín: 12/2021 Zodpovednosť: kancelária participácie verejnosti  

 

 

Cieľ č. 4 

Podpora implementácie protikorupčných politík a procesov u organizácií v zriaďovateľskej 

pôsobnosti MČ BANM 

 

 Opatrenie 4.1 

Vykonať informatívnu kampaň zameranú na získanie povedomia a informácií o systéme manažérstva proti 

korupcii u organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ BANM 

Termín: 12/2020 Zodpovednosť: starosta MČ BANM  

Vykoná: hovorca MČ BANM 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Rudolf Kusý, v. r. 

starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 


