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1.

Úvod

Slovenská národná akreditačná služba (ďalej len „SNAS“) vypracovala Protikorupčný program
Slovenskej národnej akreditačnej služby (ďalej len „Protikorupčný program SNAS“) v súlade s
uznesením vlády SR č. 585 z 12. Decembra 2018 k návrhu protikorupčnej politiky Slovenskej
republiky na roky 2019 – 2023, ktorým bola schválená Protikorupčná politika Slovenskej
republiky na roky 2019 – 2023. Protikorupčný program SNAS bol schválený v decembri 2019
a je publikovaný na webovom sídle SNAS.

2.

Vyhodnotenie plnenia protikorupčných opatrení

2.1 Korupčné riziko pri poskytovaní akreditačných služieb: SNAS pôsobí ako jediný národný
akreditačný orgán. V rámci svojho postavenia môže vzniknúť riziko pri poskytovaní
akreditačných služieb na úrovni jednotlivých zamestnancov či stupňov rozhodovania.
Plnenie protikorupčného opatrenia pri korupčnom riziku pri poskytovaní akreditačných služieb
Opatrenia zavedené spracovanými postupmi a úlohami jednotlivých zamestnancov ako aj
monitoring v rámci systému AIS preukázali fungovanie zavedených protikorupčných opatrení,
nakoľko v rámci poskytovania akreditačných služieb neboli identifikované žiadne pokusy o
korupciu.
2.2 Korupčné riziko pri nakupovaní tovarov a služieb: Výber vopred dohodnutého dodávateľa
za odmenu. Ohrozenie kvality dodávaných produktov a služieb, možné finančné straty..
Plnenie protikorupčného opatrenia pri korupčnom riziku pri nakupovaní tovarov a služieb
Opatrenia stanovené legislatívou Slovenskej republiky ako aj internými postupmi SNAS
preukázali fungovanie zavedených protikorupčných opatrení, nakoľko pri nakupovaní tovarov
a služieb neboli identifikované žiadne pokusy o korupciu.
3.

Záver

Táto Hodnotiaca správa o plnení Protikorupčného programu SNAS bola vypracovaná v súlade
s úlohou B.4. uznesenia vlády SR č. 585/2018. Podkladom pre jej vypracovanie boli vykonané
opatrenia a údaje za tento i predchádzajúci kalendárny rok, priebežne zhromažďované na
úrovni jednotlivých organizačných útvarov úradu. Na základe vyhodnotenia získaných údajov
možno konštatovať, že SNAS priebežne plní opatrenia stanovené v Protikorupčnom programe
SNAS a napĺňa tak priority a ciele uvedené v Protikorupčnom programe SNAS.
SNAS má aktuálne zavedený fungujúci protikorupčný program a v súčasnosti nie je potrebná
revízia Protikorupčného programu SNAS. Aj v ďalšom období SNAS bude dôsledne
vykonávať monitoring a vyhodnocovanie korupčných rizík v rámci organizácie a v prípade
identifikácie korupčného správania alebo ďalších korupčných rizík SNAS pristúpi k potrebnej
aktualizácii Protikorupčného programu SNAS.
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