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P R E H L Á S E N I E     
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Korupcia a úplatkárstvo 

Zamestnanec koná vždy tak, aby nedošlo ku korupcii. Pri svojom konaní sa riadi zásadne Etickým kódexom  

OLÚP n. o. Žiaden zamestnanec nesmie ponúkať, dať alebo prijať nijaký dar alebo platbu, ktorá je, alebo 

môže byť považovaná za úplatok. Zamestnanec nesmie zneužívať svoje postavenie v organizácii pre svoje 

osobné záujmy alebo záujmy tretích osôb, alebo zneužívať veci a zariadenie organizácie pre svoje súkromné 

potreby.  

 

 

Zdravotná starostlivosť 

Stavovskou povinnosťou zdravotníckeho pracovníka je profesionálna starostlivosť o zdravie klienta  v súlade 

so zásadami ľudskosti, v duchu úcty k ľudskému životu od jeho počiatku až do konca s rešpektovaním 

dôstojnosti ľudského jedinca. Zdravotnícky pracovník pri výkone svojho povolania je za všetkých okolností 

vo svojich profesionálnych rozhodnutiach nezávislý, zodpovedný a spoľahlivý. 

 

 

Klienti  

Pre každého zamestnanca  OLÚP n. o. je prvoradá spokojnosť klienta, plnenie jeho požiadaviek a očakávaní 

tak, aby klienti mali dobrý pocit z  celkového pobytu v  OLÚP n. o.     

 

 

Zamestnanci 

Každý zamestnanec musí byť hodnotený výlučne podľa svojich schopností, dosiahnutej kvalifikácie              

a pracovného zaradenia vo všetkých oblastiach rozhodovania, vrátane prijímania do zamestnania, 

prepustenia zo zamestnania, pri kariérnom postupe, odmeňovaní, školeniach,  benefitoch a pod.  

 

 

Obťažovanie  

Ľudská dôstojnosť, osobné práva a súkromie každého zamestnanca a klienta musia byť rešpektované. 

Zamestnanec, ani klient nemôžu byť objektom fyzického, sexuálneho, psychologického alebo verbálneho 

obťažovania a zneužívania. 

 

 

Plnenie legislatívy a požiadaviek predpisov 

Zamestnanec  pri plnení povinností dbá na dodržiavanie platnej legislatívy, požiadaviek predpisov a riadenej 

dokumentácie v zmysle ISO 9001.  

 

 

Verejné obstarávanie 

Zamestnanec zodpovedný za obstarávanie tovarov, služieb alebo prác pri verejnom obstarávaní  a výbere 

vhodného dodávateľa koná transparentne.  

 

Obchodní partneri 

Každý zamestnanec  OLÚP n. o.  musí vytvárať vzájomne výhodné partnerské vzťahy v kontakte                        

s obchodnými partnermi. 

Obchodní partneri sú pri uzatváraní zmluvného vzťahu oboznámení so zavedeným systémom manažérstva 

kvality podľa normy ISO 9001 v OLÚP n.o. Predná Hora. 

 

 

Každý zamestnanec, klient a obchodný partner je oboznámený s  týmto Prehlásením OLÚP n. o.  Predná 

Hora. 

 

 

Mgr. PhDr. Vladimír Stanislav, PhD., MPH, riaditeľ   


