
 

 

 

Protikorupčná politika štátneho podniku LESY SR, š.p. 

 Zaväzujeme sa plniť požiadavky systému manažérstva proti korupcii v súlade s normou STN 

ISO 37001:2019 a dodržiavať zhodu so zákonmi proti korupcii SR aplikovateľnými na náš 

štátny podnik. 

 Dôsledne aplikujeme postup, ktorý umožňuje zamestnancom oznamovať v dobrej viere alebo 

na základe odôvodnenej domnienky uskutočnenú alebo predpokladanú korupciu alebo 

porušenie pravidiel protikorupčnej politiky alebo porušenia predpisov systému manažérstva 

proti korupcii, pri zachovaní dôvernosti totožnosti oznamovateľa a jeho ochrany pred 

odvetnými opatreniami. 

 Zaväzujeme sa neustále zlepšovať systém manažérstva proti korupcii na základe pravidelných 

interných auditov, auditmi treťou stranou, preskúmaniami manažmentom a funkciou dohľadu 

nad dodržiavaním protikorupčných predpisov a pravidiel. 

 Vrcholový manažment osobitnou zdokumentovanou informáciou menoval predstaviteľa pre 

dohľad nad dodržiavaním protikorupčných predpisov a pravidiel v organizácii LESY 

Slovenskej republiky, štátny podnik, ktorý má vhodnú spôsobilosť, osobitné postavenie  

a právomoc, nezávislosť a rýchly prístup k vrcholovému manažmentu v prípade výskytu 

akejkoľvek záležitosti alebo podozrenia, týkajúceho sa potreby vzniesť obavu vo vzťahu ku 

korupcii alebo systému manažérstva proti korupcii. 

 Výber vedúcich pracovníkov ako sú vedúci lesných správ, vedúcich odborov na GR  

a riaditeľov odštepných závodov musíme zabezpečovať s vysokou transparentnosťou, ktorá 

bude garantovať vylúčenie korupčného správania, vrátane nepotizmu a straníckeho 

klientelizmu, aktualizáciou povinnej starostlivosti do procesu riadenia ľudských zdrojov. 

 Uvedomujeme si, že kvalitní zamestnanci sú základom štátneho podniku a pre  ich kariérny 

rast musí fungovať centrálna databáza uvoľnených miest v celom podniku, dostupná všetkým 

THZ zamestnancom. Proces riadenia ľudských zdrojov musí stanoviť postup pre koordináciu 

vertikálneho a horizontálneho kariérneho rastu zamestnancov a riešenia konfliktu záujmov  

v tejto oblasti. 

 Požadovanú úroveň uplatňovania postupu na zabránenie, ponúkania, poskytovania alebo 

prijímania darov a iných úžitkov dosiahneme permanentnými školeniami zamestnancov 

formou eLearningu. 

 Proces obstarávania poskytovateľov ťažobných a pestovných činností musí byť 

transparentný  s vylúčením zapojenia do akýchkoľvek korupčných schém tak, aby sa vylúčili 

oprávnené sťažnosti neuspokojených poskytovateľov a zmluvne dohodnuté 

platby  zodpovedali reálnemu objemu prác s vylúčením rozdielov oproti oficiálne 

fakturovanému objemu prác. 

 Vydávanie povolení náhodnej ťažby nad rámec preukázaných skutočností je často predmetom 

medializácie a sťažností čomu predídeme oznamovaním a prizývaním zástupcov štátnej správy 



 

 

 

v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny, čím bude zabezpečený ďalší externý kontrolný 

mechanizmus v oblasti náhodnej ťažby. 

 Alokovanie finančných prostriedkov za účelom propagácie musí sa realizovať na základe 

efektívnosti, rozsah akcií musí byť v súlade s finančnou situáciou podniku a očakávané efekty 

musia byť pod kontrolou. 

 Aby sme predchádzali  nevýhodnému využívaniu finančných audítorských služieb  

a eliminovali priestor pre dodanie služieb nižšieho rozsahu alebo nezodpovedajúcej kvality 

budú tieto procesy zahŕňať povinnú starostlivosť nevyhnutnú na získanie dodatočných 

informácií na posúdenie rizika úplatkárstva a využívať finančné a nefinančné kontroly ako 

súčasti manažérstva rizika úplatkárstva. 

 Rozdielnosť v prístupe jednotlivých odštepných závodov pri hodnotení ponúk v dražbe chceme 

vylúčiť  stanovením jasných kritérií a metodiky a zabránením manipulácie s predloženými 

ponukami zverejnením informácií o verejnom otváraní obálok a dostupnosťou informácií  

o hodnotiteľoch. 

 Rozdielnosť v prístupe jednotlivých odštepných závodov pri obchodných súťažiach ak ide  

o predaj dreva na pni  chceme vylúčiť  stanovením jasných kritérií a metodiky jeho 

schvaľovania a zabránením manipulácie s predloženými ponukami zverejnením otvárania 

obálok a dostupnosťou informácií o hodnotiteľoch. 

 Zavedieme účinné postupy kontroly kvality dreva na expedičných skladoch aplikáciou 

moderných technických prostriedkov na zaznamenávanie skutočného objemu jednotlivých 

kvalitatívnych tried drevnej hmoty, a to implementáciou systému „Podrobné sledovanie  

a evidencia drevnej hmoty“. 

 Odpredaj bytov bude uskutočňovaný v zmysle platnej legislatívy, smernice MPRV SR  

k činnosti rezortnej majetkovej komisie a jej postupe pri nakladaní s majetkom štátu a to tak 

aby sa odstránili sťažnosti neuspokojených záujemcov. Proces povinnej starostlivosti zahŕňa aj 

posúdenie rizika úplatkárstva. 

 Procesy plánovania stavebných investícií budú  vždy posudzované podľa jednotného návodu 

na posudzovanie rizikovosti projektov, transakcií, obchodných partnerov. 

 Uzatváranie zmlúv s poľovníckymi organizáciami za stanovené ceny bude proces postavený 

na transparentnosti vylučujúci uprednostňovania spriaznených poľovníckych združení. 

 Procesy verejného obstarávania pre projekty financované z fondov EÚ budú vždy posudzované 

podľa jednotného návodu na posudzovanie rizikovosti projektov, transakcií, obchodných 

partnerov. 

 Proces udeľovania  povolení na obchod s drevom musí vylučovať vplyv korupčného správania 

dôslednou aplikáciou návodu na posudzovanie rizikovosti projektov, transakcií, a obchodných 



 

 

 

partnerov ako aj periodickými auditmi vykonávanými nezávislou externou certifikovanou 

spoločnosťou. 

 Naša organizácia LESY Slovenskej republiky, štátny podnik pristupuje ku všetkým 

informáciám o nedodržiavaní protikorupčnej politiky zodpovedne. Dôverne skúmame prípady 

nedodržania protikorupčnej politiky a robíme závery, či bola politika alebo právne predpisy 

porušené, prijímame zodpovedajúce nápravné opatrenia. Za každé porušenie protikorupčnej 

politiky, je stanovené opatrenie na základe povahy porušenia, poľahčujúcich alebo 

priťažujúcich okolností, prípadne predchádzajúcich rozhodnutí. 


