Proti koru pčná politi ka
STK Púchov, s.r.o. vykonáva technické a emisné kontroly všetkých kategóriívozidiel. STK Púchov,
s.r.o, zaviedla a používasystém manažérstvaproti korupcie podl'a lSO 37001 :2016 v oblasti:

Výkon technických a emisných kontrol a súvisiacich služieb
Vedenie spoločnostisa zavázuje k:

1.
2.
3.
4,
5.
6.
7.
8.

Netolerovaniu korupčnéhokonania a foriem podplácania v akejkol'vek podobe,
K dodžiavaniu zákonných požiadaviek (vrátane protikorupčných) vo všetkých oblastiach,
v ktotlých pósobíme.
lmplementovaniu vhodných manažérskychpostupov, ktoré nám pomóžu zamedziť'akémukol'vek
porušeniu tejto protikorupěnej politiky, a tiež odhaliť', nahlásit" a vyriešit" každéporušenie tejto
politiky.

Eliminácii potenciálneho priestoru pre vznik korupcie a predchádzaniu a zamedzeniu korupčného
konania v akejkolVek forme.

Zachovaniu dóvernosti a ochranu totožnosti oznamovatel'a korupcie.
Ubezpečeniu, že oznamovatelia korupcie nebudú nijako potrestaní a nebudú voěi nim vyvíjané
žiadne priame alebo nepriame odvetné opatrenia.
Podpore pracovníkov pri nahlasovaní korupcie alebo podozreníz korupcie.

Preverovaniu akékoívekpodozrenia z korupčného správania a v prípade preukázania
korupčnéhosprávania, vyvodiť dósledky v zmysle platných právnych predpisov a systému
manažérsfuaproti korupcii,
9, Zvyšovaniu protikorupčnéhopovedomia zamestnancov prostredníctvom protikorupčného
vzdelávania,
10. Neustálemu zlepšovaniu systému manažérstvaproti korupcii,
Veden i e

s

poločnosti zakazuje;

Ponúkanie, sl'ubovanie, dávanie, prijímanie alebo požadovanie neoprávneného zvýhodnenia
akejkol'vek hodnoty (finančného alebo nefinaněného charakteru), priamo alebo nepriamo, bez ohl'adu
na lokalitu, v rozpore so zaužívaným právom, ako stimul alebo odmenu pre osobu, ktorá koná alebo

sa zdráha konať v súvislosti s výkonom svojich povinností v prospech seba samého alebo
zainteresovaných strán"
V prípade preukázanej korupcie v rozpore s postupmi prijatými v rámci systému manažérstva proti
korupcii a v rozpore s platnou legislatívou Slovenskej republiky, sú si všetci zamestnanci vedomí
disciplinárneho konania s možnosťou ukoněenia pracovného vzt'ahu, preradenia na iné pracovné
miesto, zníženiaodmeny, udelenia finančnej sankcie rozhodnutím disciplinárnej komisie alebo
podaním podnetu orgánom činným v trestnom konaní.
Podozrenie na prípadné protikorupěné ěi neetické konanie je možnéoznamovat' nižšie uvedenými
spósobmi:
E-mail: bpk@adp.sk

Poštou (korešpondenčná adresa): lng. Jana Paliesková, STK Púchov, s. r. o., Svátoplukova 1726,
O2O 01 Púchov
Osoba poverená funkciou súladu systému protikorupčného manažérstva:lng. Petra Petríková
.,
tel.: + 421 9O7 996 569 v čase od 8.00 h do 16.00

h.

'

V Púchove, dňa 29.09P020

4,0
lng. Jana Paliesková

