ST P KORUPCII
Opatrenia pre riadenie korupčných rizík
Spoločnosť ARAD Slovakia s.r.o. vzhľadom na svoje podnikateľské činnosti a zároveň ako
registrovaný partner verejného sektora považuje za dôležité konať eticky, transparentne,
čestne a dodržiavať príslušné legislatívne požiadavky. Preto vedenie spoločnosti prijalo
viaceré protikorupčné opatrenia v súlade s vydanou:
•
•
•

Politiku spoločnosti, ktorá obsahuje záväzky pre zvládanie riadenia korupčných
rizík a je záväzná pre všetkých zamestnancov spoločnosti a ovládaných organizácií.
Etickým kódexom
Všeobecnými obchodnými podmienkami

V nadväznosti prijatej Politiky spoločnosti boli implementované interné postupy a pravidlá pre
riadenie korupčných rizík a zavedený systém manažérstva proti korupcii, ktorý koordinuje
protikorupčný koordinátor spoločnosti antikorupcia@arad.sk.

Podanie oznámenia o protispoločenskej činnosti (vrátane korupcie a odvetného
konania)
Ak chcete oznámiť prebiehajúci trestný čin, kontaktujte priamo Národnú kriminálnu agentúru
PPZ, ktorá je spolu s Úradom špeciálnej prokuratúry oprávnená vyšetrovať podozrenia zo
spáchania trestného činu korupcie. Podozrenia zo spáchania trestného činu korupcie, t.j.
prijímania úplatku, podplácania, nepriamej korupcie, volebnej korupcie a športovej korupcie v
zmysle zákona č.300/2005 Z.z. (Trestný zákon) sa riešia podľa pravidiel ustanovených v
zákone č. 301/2005 Z. z. (Trestný poriadok).

Postup a kontakty pre podanie oznámenia
Oznámenie o podozrení na korupčné konanie ako aj oznámenie v zmysle zákona o ochrane
oznamovateľov protispoločenskej činnosti (Zákon č. 54/2019 Z.z.), môže podať fyzická osoba
tak, že v dobrej viere urobí oznámenie príslušnému orgánu, úradu alebo priamo
zamestnávateľovi. Kvalifikované oznámenie je oznámenie, ktoré môže byť nápomocné k
objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti (vrátane korupcie a odvetného konania) alebo
k zisteniu alebo k usvedčeniu jej páchateľov.
Oznámenie sa podáva písomne, elektronicky alebo ústne do záznamu jednej
zo zodpovedných osôb (protikorupčný koordinátor – MSS, manažér IMS). Oznámenie možno
uskutočniť aj anonymne. Oznámenie musí byť podané tak, aby bolo čitateľné, zrozumiteľné
jednoznačné a bolo z neho zrejmé, na akú protispoločenskú činnosť poukazuje.
Písomne podané oznámenie
Podanie oznámenia písomne možno poslať Slovenskou poštou s označením „Do rúk MSS“
na adresu prevádzky: ARAD Slovakia s.r.o., Popradská 57, 040 01 Košice.

Elektronicky podané oznámenie
Podanie oznámenia elektronicky možno uskutočniť na adresu: antikorupcia@arad.sk
alebo prostredníctvom anonymného kontaktného formulára: oznámenie o korupcii
Ústne podané oznámenie
Podanie oznámenia ústne, o ktorom je vydaný záznam, možno uskutočniť prostredníctvom
zodpovednej osoby (MSS), ktorá za prítomnosti oznamovateľa vyplní formulár. Oznamovateľ
má právo oznámenie podpísať a uviesť kontaktné údaje alebo zostať v anonymite.

Ochrana oznamovateľov
Zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti stanovuje podmienky oznámenia
a ochrany, práv a povinností oznamovateľa a zamestnávateľa. Za oznamovateľa je
považovaná aj blízka osoba oznamovateľa, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k tomu istému
zamestnávateľovi ako oznamovateľ. Oznámenie je uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická
osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo
funkcie, alebo v súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme a ktoré sa týkajú protispoločenskej
činnosti (alebo korupcie a podozrení z nej). Spoločnosť ARAD Slovakia s.r.o. dôsledne
pristupuje ku každému oznámeniu, podozreniu, podnetu ako aj k ochrane oznamovateľov
z hľadiska ich anonymity, osobných údajov a zabráneniu odvetného konania voči nim.
V otázkach súvisiacich so zavedenými postupmi a pravidlami, korupciou, oznamovaním
protispoločenskej činnosti (vrátane korupcie) alebo ochranou oznamovateľov sa môžete
obrátiť na protikorupčného koordinátora (MSS) alebo manažéra IMS.

