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Boj proti korupcii a posilňovanie bezúhonnosti
Z iniciatívy Colného riaditeľstva SR a v spolupráci s Úradom colnej a hraničnej
bezpečnosti USA sa v dňoch 4. až 8. augusta 2008 na Akadémii PZ v Bratislave uskutočnilo
školenie pracovníkov Colného riaditeľstva SR, Colného kriminálneho úradu, Colných úradov
Bratislava a Michalovce, Ministerstva vnútra SR, Úradu boja proti korupcii Prezídia PZ,
Inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR, Cudzineckej a hraničnej polície, Ministerstva
spravodlivosti SR a Generálnej prokuratúry SR zamerané na boj proti korupcii a posilňovanie
bezúhonnosti.
Na úvod školenia zástupcovia Úradu colnej a hraničnej bezpečnosti USA predstavili
Program kontroly exportu a súvisiacich bezpečnostných opatrení na hraniciach (EXBS),
ktorý bol vypracovaný z iniciatívy vlády USA. Tento program má pomôcť iným štátom
zlepšiť ich kontrolné systémy exportu, ako aj bezpečnosť na hraniciach, pomôcť vytvoriť,
prípadne posilniť infraštruktúry kontroly exportu a zlepšiť kontrolné postupy a prevádzku na
hraniciach. Poradcovia programu EXBS majú v krajinách, kde sa tento program realizuje, za
úlohu viesť diskusiu súvisiacu s bezpečnosťou na hraniciach, koordinovať program
a poskytovať technickú pomoc pri bránení šírenia zbraní hromadného ničenia.
Na stretnutí, na ktorom v podstatnej časti prezentovali skúsenosti zástupcovia Úradu
colnej a hraničnej bezpečnosti USA, účastníci diskutovali na tému korupcie a bezúhonnosti
z rôznych uhlov pohľadu. Podľa vyjadrenia lektorov v organizácii, v ktorej sa môže
vyskytovať korupcia, treba zaviesť preventívne antikorupčné programy a dôsledne uplatňovať
etické kódexy. Je potrebné nabádať, aby sa postupovalo nekompromisne pri eliminovaní
korupcie voči všetkým pracovníkom, bránilo sa možnostiam vzniku korupcie, organizovali
sa školenia v oblasti bezúhonnosti a boja proti korupcii, učilo sa, ako správne reagovať,
pokiaľ dôjde ku korupčnému konaniu. Protikorupčná stratégia by mala pozostávať
z prevencie korupcie, rozpoznania možnej korupcie a vyhodnotenia konania konkrétneho
príslušníka. V oblasti prevencie korupcie je potrebné venovať pozornosť najmä náboru
zamestnancov, komunikácii s nimi, vytvoreniu systému vzdelávania v tejto oblasti a prijímať
účinné odstrašujúce opatrenia v prípade, ak sa zistí korupčné konanie.
Na školení sa ďalej diskutovalo o dôkazoch pri odhaľovaní korupcie, postupoch a
pravidlách pri dokazovaní, podmienkach prípustnosti dôkazov, druhoch vecných a listinných
dôkazov používaných pri preukazovaní korupčného konania, priamych a nepriamych
dôkazoch a rozličných spôsoboch ich zabezpečovania. Ďalej sa prezentovala práca
s informátormi, dôvody, prečo sa osoby stávajú informátormi, aké sú skupiny informátorov,
zásady a pravidlá práce s informátormi, problémy s nimi a odmeňovanie za poskytnuté
informácie.
Zástupcovia slovenských inštitúcií mali na školení príležitosť prezentovať nimi
uplatňované postupy pri odhaľovaní a dokumentovaní korupčného konania a uviesť niektoré
zaujímavé prípady odhalenej korupcie. V rámci praktických cvičení účastníci posudzovali
prípady porušenia princípov bezúhonnosti, na ktorých sa vysvetľoval postup pracovníkov
vnútorných kontrol, resp. inšpekčných služieb zodpovedných za odhaľovanie korupcie vo
vlastných radoch.
Veľvyslanec USA v Bratislave Vincent Obsitnik dňa 8. 8. 2008 účastníkom stretnutia
slávnostne odovzdal certifikáty o školení v oblasti bezúhonnosti.
Možno konštatovať, že uvedené školenie ponúklo všetkým zúčastneným množstvo
inšpirujúcich nápadov na zlepšenie práce. Bolo potrebnou konfrontáciou názorov, výmenou
skúseností príslušných útvarov bojujúcich proti korupcii a hľadaním najlepších postupov pri
odhaľovaní a trestnoprávnom dokumentovaní korupčných deliktov.
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