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PROTIKORUPČNÁ POLITIKA 
 

Spoločnosť J.R. Doprava a obchod s.r.o., Topoľčany vykonáva činnosti technickej a emisnej 
kontroly vozidiel. Vedenie spoločnosti si je vedomé svojej zodpovednosti za kvalitu 

poskytovaných služieb a etické správanie sa pracovníkov, ktoré považuje za základný pilier 
spokojnosti zákazníkov. 

Svoj záväzok, byť spoľahlivým a dôveryhodným partnerom zákazníkov, chceme dosiahnúť 
budovaním stability, dobrého mena spoločnosti v regione, korektným a odborným prístupom 

všetkých pracovníkov, vytvorením, zavedením a trvalým zlepšovaním efektívneho manažérskeho 
systému s prijatými internými pravidlami a postupmi. 

 
Pre splnenie tohto záväzku vedenie vyhlasuje Protikorupčnú politiku spoločnosti s nasledovnými 
princípmi: 
 
v Zákazníci prinášajú zdroje pre náš rozvoj, preto sa správame profesionálne, s úctou a porozumením, 

čestne a korektne pri plnení ich oprávnených požiadaviek, aby sme zvýšili ich dôveru voči nám a 
našim službám. 
 

v Pri vykonávaní činností sa riadime prijatými postupmi a pravidlami s dodržiavaním platnej legislatívy 
dotýkajúcej sa našich činností ako aj zaužívanými pravidilami slušného správania. 

 
v Zakazujeme príjimať a poskytovať neoprávnené výhody, dary, pohostinnosť, ktoré by mohli ovplyvniť 

čestnosť nášho rozhodovania alebo oslabiť nezávislosť, či už priamo alebo prostredníctvom tretích 
strán. Odsudzujeme a predchádzame prejavom korupčného správania na všetkých úrovniach. 
Porušenie prijatých pravidiel považujeme za hrubé porušenie pracovvnej disciplíny. 

v Podporujeme u všetkých zainteresovaných otvorenosť, zaangažovanosť a právo slobodne vyjadriť 
svoj názor, ako aj bez rizika akejkoľvek následnej diskriminácie podávať oznámenia na porušenie 
bežných pravidiel a zásad prijatých vedením spoločnosti J.R. Doprava a obchod s.r.o., Topoľčany. 

v Zaväzujeme sa prešetriť všetky prijaté oznámenie o porušení prijatých pravidiel. Pre dohľad nad 
dodržiavaním prijatých pravidiel a vyšetrenie oznámení o ich porušovaní sme menovali ako 
kontaktnú osobu: Ing. Peter Smatana, ktorý prijíma a vybavuje podnety osobne, písomne zaslané 
poštou na adresu J.R. Doprava a obchod s.r.o.,M. Rázuza 2892/42, 955 01 Topoľčany s označením 
do Rúk MK, alebo elektronickou poštou na adresu: korupcia@stktopolcany.sk 

 
v Aktívnym prístupom zabezpečujeme zvyšovanie úrovne povedomia pracovníkov o význame kvality 

vykonávaných činností, o zásadách protikorupčného správania na všetkých úrovniach STK a   
o potrebe odbornej kvalifikácie, čím prispievame k zvýšeniu firemnej kultúry a kvality našich služieb. 

 
v Plánujeme činnosti pre dosiahnutie cieľov a vytvárame potrebné finančné, materiálne a personálne 

zdroje, pričom zvažujeme všetky riziká ale aj príležitosti, ktoré by mohli ovplyvniť ďalší rozvoj firmy. 
 
v Trvalo zlepšujeme manažérsky systém, jeho efektívnosť a integritu do ostatných postupov,  v súlade  

s požiadavkou normy ISO 37001. 
 
V Topoľčanoch, dňa 01.04.2020  

                                                                  Ing. Rudolf Páleš 

                                                                konateľ               

  


