Prípad na zamyslenie
Predstavte si, že sa ako štátny zamestnanec ministerstva podieľate na príprave
legislatívy, strategických a regulačných opatrení v poľnohospodárstve. V danom
odvetví pôsobí množstvo podnikateľov a ich združení, problematikou sa zaoberajú aj
neziskové a spotrebiteľské organizácie.
Ako štátny zamestnanec ministerstva dostanete pozvánku na konferenciu, ktorú
usporadúva neštátny sektor. Program súvisí s problematikou, ktorej sa v práci
venujete, je možné, že v budúcnosti budete pripravovať legislatívu práve k problémom,
o ktorých sa bude na konferencii diskutovať. Ministerstvu je ponúknutá účasť
bezplatne, nebude musieť za Vás uhradiť účastnícky poplatok, ktorý je inak od
účastníkov vyžadovaný. Usporiadateľ ponúka obed a po konferencii sa uskutoční
recepcia.
Otázky:
1. Môžete sa ako štátny zamestnanec zúčastniť takejto konferencie?
2. Môžete sa zúčastniť recepcie, prípadne obedu poskytovaného organizátorom
bezplatne?
Riešenie:
Účasť štátneho zamestnanca na konferencii a sprievodných podujatiach v zásade nie
je vylúčená, je však potrebné postupovať obozretne. Konečný záver o tom, či sa štátny
zamestnanec môže zúčastniť konferencie a recepcie bude závisieť od posúdenia
nasledovných okolností:
Na jednej strane získanie nových poznatkov a informácií môže zvyšovať odbornosť
a profesionalitu štátneho zamestnanca, čo je v záujme služobného úradu. Na druhej
strane treba dbať na to, aby nebola narušená dôvera v služobný úrad a jeho
zamestnancov z pohľadu, že konajú výlučne vo verejnom záujme a nie sú
ovplyvňovaní súkromnými záujmami jednotlivcov alebo ich združeniami.
Pokiaľ je však účasť na podujatí (prvá otázka), ktoré organizuje súkromný sektor,
hradená usporiadateľom, a služobnému úradu je ponúknutá bezplatná účasť, pričom
ide o sektor, ktorý podlieha regulácii daného služobného úradu, je potrebné zvažovať
riziko porušenia princípu nestrannosti.
Princíp nestrannosti vyžaduje, aby štátny zamestnanec pri výkone štátnej služby
presadzoval vždy verejný záujem a nevzbudzoval pochybnosť, že na jeho konanie
a rozhodovanie má vplyv súkromný záujem.
Pri rozhodovaní o účasti na takomto podujatí treba zohľadniť:
-

či je v záujme služobného úradu, aby štátni zamestnanci získali informácie
z danej oblasti a či účasť prispeje k ich odbornému rastu, resp. kvalitnejšiemu
plneniu služobných úloh

-

ak je v záujme služobného úradu, aby ste sa konferencie zúčastnili, posúdiť, či
má služobný úrad finančné zdroje na zaplatenie poplatku
pretože ide konferenciu s účastníckym poplatkom, s výnimkou pre daný
služobný úrad, je potrebné zvažovať, či poskytnutie takejto výhody
nemôže vzbudzovať pochybnosť o ovplyvňovaní výkonu agendy služobného
úradu všeobecne alebo o narušení nestrannosti plnenia služobných úloh
konkrétnym zamestnancom.

Pokiaľ ide o účasť na obede, resp. sprievodných akciách podujatia (druhá otázka), je
potrebné uplatniť rovnaké úvahy, t.j. či je takáto účasť v záujme služobného úradu
a plnenia služobných úloh a či v danom prípade nebude takáto účasť vzbudzovať
podozrenie o ovplyvňovaní verejného záujmu súkromnými záujmami.
Recepcia v tomto prípade priamo nadväzuje na odborné podujatie, možno
predpokladať, že účastníci budú osoby, ktoré sa danou problematikou zaoberajú. Aj
takéto neformálne stretnutia môžu byť dobrou príležitosťou získať odborné poznatky
a informácie z praxe.
Treba zvážiť, aká je hodnota občerstvenia poskytovaná na recepcii, aby sa vylúčili
pochybnosti o tom, že ide o benefit, ktorý môže ovplyvniť štátneho zamestnanca pri
výkone štátnej služby.
Pri účasti štátnych zamestnancov na takýchto podujatiach treba citlivo zvažovať, ako
bude štátny zamestnanec vystupovať a aké informácie poskytne, musí mať vždy na
pamäti, že reprezentuje služobný úrad (mlčanlivosť, nestrannosť apod.).

