1. Vrcholné štátne orgány a ministerstvá
The supreme state authorities and ministries
• plnofarebný štátny znak / the national emblem in full range of colours;
• horizontálna kompozícia / horizontal composition.

2. Ostatné ústredné orgány štátnej správy
The other central state administrative authorities
• plnofarebný štátny znak / the national emblem in full range of colours;
• vertikálna kompozícia / vertical composition.

Ochrana
oznamovateľov
korupcie
Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky ako ústrednému
orgánu štátnej správy, ale aj ako zodpovednému zamestnávateľovi viac ako 40.000 zamestnancov záleží na budovaní
transparentnej firemnej kultúry.
V spolupráci s Úradom na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti preto ponúkame aktívnu podporu
a pomoc všetkým oznamovateľom protispoločenskej
činnosti.
Informovať sa alebo nahlásiť podnet
môžete na:

Potrebujete sa
poradiť?
Využite sieť informačných kancelárií pre obete trestných
činov, ktoré pre Vás zriadilo Ministerstvo vnútra Slovenskej
republiky:

Informačné kancelárie
pre obete trestných činov
Bratislava
Tomášikova 46		

Tel.: 0961/046 014

Trnava
Kollárova 8		

Tel.: 033/5564709

Nitra
Štefánikova trieda 69

Tel.: 037/6549324

Úrad na ochranu oznamovateľov
protispoločenskej činnosti

Trenčín
Hviezdoslavova 3		

Tel.: 032/74 11 250

Námestie slobody 29
811 06 Bratislava

Žilina
Janka Kráľa 4		

Tel.: 041/511 74 25

Banská Bystrica
Štefánikovo náb. 7		

Tel.: 0961/605 790

Prešov
Levočská 3		

Tel.: 051/7082458

Košice
Komenského 52		

Tel.: 055/6001445

bezplatná linka: 0800 221 213

Nahlásenie podnetu

www.oznamovatelia.sk/formular

3. Orgány štátnej správy
The state administration bodies
• jednofarebný štátny znak / monochromatic national emblem;
• vertikálna kompozícia / vertical composition.

ÚRAD
INŠPEKČNEJ SLUŽBY

4. Miestne orgány štátnej správy
The local state administration bodies
• namiesto štátneho znaku používajú súčasný symbol – znak územnej samosprávy
/ instead of the national emblem they use the current symbol – the local government sign;
• vertikálna kompozícia / vertical composition.

Takéto odlíšenie úrovní štátnej správy je dobrým vyjadrením ich vzťahu a zároveň dáva jasný signál budovania prehľadného systému orientovaného na občana.
Such differentiation of state administration levels is a good expression of their relationship and also gives a clear signal to the establishment of a transparent and citizen-oriented system.

DIZAJN MANUÁL / VISUAL IDENTITY GUIDE

Logotypy štátnej správy Slovenskej republiky / The Logotypes of the State Administration of the Slovak Republic

DESAŤ PRINCÍPOV
V BOJI PROTI

KORUPCII
Čo je
korupcia
Zneužitie moci na osobné obohatenie, zneužitie postavenia
— zverenej moci na súkromný úžitok alebo prospech.
Korupciou môže byť sľub, ponuka alebo poskytnutie
úplatku s cieľom ovplyvniť niekoho konanie alebo
rozhodnutie alebo žiadosť o úplatok či jeho prijatie.
Úplatok nemusí mať iba finančnú podobu, môže ísť
napr. o poskytnutie informácií, hmotných darov či iných
výhod, služieb, prípadne zvýhodňovanie známych,
príbuzných a pod. Korupcia môže mať tiež formu
nápadne výhodnej zmluvy alebo manipulovania verejného
obstarávania.

https://prevenciakriminality.sk
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Vážený
zamestnanec/
Vážený klient
Dôvera obyvateľov v nestrannú a profesionálnu verejnú
správu je dôležitým atribútom právneho štátu. Preto je
prevencia korupcie a ochrana zamestnancov a klientov
pred korupčným správaním pre Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky významnou prioritou.
Bezpečné protikorupčné prostredie môžeme budovať len
spoločným zodpovedným správaním tak zamestnancov,
ako aj našich klientov.
Dovoľujeme si Vám preto predstaviť desať kľúčových
protikorupčných princípov, ktorých rešpektovaním
a dodržiavaním máme možnosť posilniť dôveru v právny
štát a chrániť každého zodpovedného zamestnanca
a klienta Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
Zároveň Vám predstavujeme možnosti oznamovania
korupcie,
ochranu
Vás
ako
oznamovateľov
protispoločenskej činnosti a ponúkame možnosť aktívne
sa zapojiť do skvalitňovania protikorupčnej politiky
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Protikorupčné
desatoro
I.

Zodpovednosť
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky má zavedený
vnútorný systém vybavovania oznámení
o protispoločenskej činnosti.
II.

Zákonnosť
Zamestnanec koná podľa platných právnych predpisov
a dodržiava zákonom stanovené povinnosti.
III.

Etickosť
Zamestnanec sa riadi Etickým kódexom
štátneho zamestnanca.

Kde oznámiť
korupciu?
zamestnancom

Ak ste
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky:

Úrad inšpekčnej služby
Pribinova 2
812 72 Bratislava
Tel.: 0961 0 43851 alebo na čísle 158
Email: uis@minv.sk

IV.

Profesionálnosť
Zamestnanec rozhoduje odborne,
kompetentne a nezaujato.

klientom

Ak ste
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky:

V.

Dôslednosť
Zamestnanec venuje pozornosť potrebám
a kritickým názorom klienta.
VI.

Otvorenosť
Zamestnanec koná vždy otvorene a transparentne tak,
aby mal klient prístup k všetkým relevantným
informáciám a dokumentom.
VII.

Transparentnosť
Zamestnanec vybavuje klienta len na tento účel určených
miestach (klientske centrá), a to na základe princípu
otvorených dverí, pričom klient dodržiava pokyny
zamestnanca vo veci vybavovania stránok.

národná kriminálna agentúra
Prezídia Policajného zboru
Pracovisko Bratislava
Račianska 45, 812 72 Bratislava
Tel.: 09610 56371

VIII.

Pracovisko Nitra
Osvaldova 1, 949 01 Nitra
Tel.: 096130 6601

IX.

Pracovisko Banská Bystrica
Partizánska cesta 106, 974 64 Banská Bystrica
Tel.: 096160 6601

X.

Pracovisko Košice
Rampová 7, 040 01 Košice
Tel.: 09619 66041

Nepodplatiteľnosť
Zamestnanec neprijíma dary, všimné ani iné prejavy vďaky
a nevyžaduje ich od klienta, ktorý to rešpektuje
a neponúka ich.
Nestrannosť
Klient nenalieha na zamestnanca s cieľom uprednostniť
vlastné záujmy a zamestnanec neuprednostňuje vlastné
záujmy a nezvýhodňuje jedného klienta pred druhým.
Poctivosť
Bezpečné protikorupčné prostredie je vytvárané
spoločne - zamestnancom aj klientom.
Pre bližšie informácie kontaktujte supervízora
na klientskom centre okresného úradu
alebo navštívte stránku: https://prevenciakriminality.sk

alebo na čísle 158

