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Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky sa zaväzuje:
vytvoriť prostredie, v ktorom sa zdôrazňuje ochrana etického konania
pri dodržiavaní platných právnych predpisov a zakazuje sa akékoľvek
korupčné konanie,
zabezpečovať, udržiavať a trvale zlepšovať systém manažérstva proti
korupcii tak, aby spĺňal požiadavky normy a ostatné požiadavky
nevyhnutné na splnenie jeho účelu,
vytvárať priaznivé legislatívne prostredie v oblastiach technickej
normalizácie, metrológie, kvality, posudzovania zhody a akreditácie
orgánov posudzovania zhody, ktorého primárnym cieľom je zabezpečiť
korektné a etické podnikateľské prostredie v Slovenskej republike
a podporiť tak ochranu spotrebiteľov,
identifikovať a zmierňovať korupčné riziká vrátane odhaľovania
potenciálnych korupčných schém a zdôrazňovať význam riadenia
korupčných rizík v ÚNMS SR,
zvyšovať protikorupčné povedomie prostredníctvom protikorupčného
vzdelávania a aktivizovať protikorupčné správanie zamestnancov ÚNMS SR,
ochraňovať oznamovateľov protispoločenskej činnosti a poskytovať
im potrebné informácie o možnostiach nahlasovania podozrení z korupcie
tak, aby nevyvolávalo u oznamovateľov obavy z odvetných opatrení,
dôsledne uplatňovať vyvoditeľnú zodpovednosť za korupčnú činnosť
a za nedodržiavanie protikorupčných predpisov,
dohliadať na dodržiavanie protikorupčných predpisov a pravidiel
zavedených v ÚNMS SR vrátane zásad Protikorupčnej politiky
prostredníctvom vymenovaného manažéra systému manažérstva proti
korupcii a v prípade ich porušenia vyvodzovať voči zamestnancom ÚNMS
SR osobnú zodpovednosť a vykonať primerané disciplinárne opatrenia.
Bratislava 1. januára 2020
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