
 

PROTIKORUPČNÁ POLITIKA 

Dlhodobým zámerom JLF UK v Martine na roky 2014 – 2024 je byť transparentnou 

lekárskou fakultou, ktorá poskytuje kvalitné vysokoškolské vzdelávanie, realizuje vedu 

a výskum, odmieta korupčné a neetické správanie na akademickej pôde. Pre jeho 

dosiahnutie prijímame protikorupčnú politiku, ktorou sa zaväzujeme: 

 

1) vytvárať priaznivé, etické a rovnoprávne prostredie v oblasti vzdelávania 

v zdravotníckych študijných programoch s  využívaním možností  špičkových 

pracovísk  výskumu a vývoja bez akýchkoľvek prejavov korupcie, 

uprednostňovania, zvýhodňovania alebo odvetného konania; 

2) budovať efektívny systém riadenia, v ktorom sa kladie dôraz na etické konanie, 

zakazuje sa akékoľvek korupčné konanie, vyžaduje sa dodržiavanie platnej 

legislatívy a prijatých interných pravidiel, ako aj požiadaviek a očakávaní 

profesionálneho prístupu; 

3) zabezpečovať trvalé zlepšovanie systému manažérstva proti korupcii tak, aby spĺňal 

očakávania a potreby modernej spoločnosti, požiadavky normy a iné požiadavky 

nevyhnutné na udržanie jeho efektívnosti a účelu; 

4) identifikovať  a  eliminovať  priestor  pre  korupčné  riziká  na  všetkých  úrovniach, 

vrátane odhaľovania potenciálnych korupčných schém a zdôrazňovať význam 

riadenia korupčných rizík v podmienkach organizácie; 

5) aktivizovať protikorupčné správanie všetkých zamestnancov a zainteresovaných 

strán zvyšovaním protikorupčného povedomia prostredníctvom vzdelávania, osvety  

a prijatých pravidiel spolupráce; 

6) poskytnúť primeranú ochranu oznamovateľom protispoločenskej činnosti (vrátane 

korupčného a odvetného konania), poradenstvo a potrebné informácie o 

možnostiach ako oznamovať v dobrej viere podozrenie z korupcie tak, aby sa 

nevyvolávali u oznamovateľov obavy z odvetných opatrení; 

7) dôsledne prešetriť každé oznámenie a uplatňovať vyvoditeľnú zodpovednosť za 

korupčnú činnosť a za porušovanie protikorupčných predpisov a pravidiel; 

8) dohliadať  na  dodržiavanie  protikorupčných  predpisov  a  pravidiel  zavedených     

v podmienkach JLF UK, vrátane zásad protikorupčnej politiky prostredníctvom 

Rady proti korupcii. 

 

Protikorupčná politika je záväzná pre všetkých zamestnancov JLF UK v Martine. Jej 

uplatňovaním prispievame spoločne k zvyšovaniu povedomia o protikorupčnom 

konaní, k znižovaniu priestoru pre korupčné správanie, k pozitívnej prezentácii 

správania a konania zamestnancov JLF UK. 

 

 

 

V Martine, dňa 19.10.2020 prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc. 

                                                                                                      dekanka JLF UK 


