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Návrh uznesenia 
 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Rača   

 

schvaľuje 

 

Etický kódex voleného predstaviteľa mestskej časti Bratislava-Rača 
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Dôvodová správa 
 

Zohľadňovanie etického aspektu praxe vo sfére správy vecí verejných je dôležité s  

narastajúcimi požiadavkami na  transparentnosť, otvorenosť, nestrannosť, nezávislosť alebo 

predchádzanie konfliktu záujmov. Inštancie etického charakteru disponujú potenciálom zlepšiť 

riadenie etického aspektu praxe vo sfére správy vecí verejných.  

 

Etický kódex má slúžiť ako základný nástroj, ktorým možno stanoviť etické požiadavky 

vzťahujúce sa na volených predstaviteľov, ktorý má slúžiť ako akýsi „vnútorný etický kompas“ 

pre voleného predstaviteľa, a to najmä v tom smere, že vytvárať súhrn morálnych a etických 

princípov, ktorými sa má volený predstaviteľ riadiť   

 

Pre oblasť správy vecí verejných je preto evidentná snaha priblížiť sa predovšetkým 

imperatívom, ako napríklad dobrá verejná správa, ekonomická a sociálna efektívnosť, ale aj 

etickosť. Dôslednejším a  systematickým zohľadňovaním etického aspektu praxe vo  verejnej 

správe je možné vyriešiť viacero problémov. Jedným z nich je napríklad morálna kvalita volených 

predstaviteľov a s ňou súvisiaca otázka miery odolnosti voči korupcii a klientelizmu.  Existenciou 

Etického kódexu, ako súboru vhodných etických štandardov,  je možné predchádzať etickým 

zmätkom, zabrániť znižovaniu motivácie a  súčasne zamedziť znižovaniu dôvery a legitimity 

zo strany verejnosti vo verejnú správu.  

 

Prijatie etického kódexu je prvým dôležitým krokom, avšak ani následne nemožno 

garantovať zlepšenie morálky a etickosť správy vecí verejných Etický kódex je iba nutným 

základom, na ktorom je potrebné celý koncept zohľadňovania etického aspektu praxe postaviť.  

 

Častou identifikovanou nevýhodou etických kódexov je ich nevymáhateľnosť, respektíve 

bezvýznamnosť vnímaná okruhom adresátov, ktorých správanie sa, konanie a rozhodovanie by 

mali regulovať. Z uvedeného dôvodu Etický kódex predpokladá dohľad nad jeho dodržiavaním 

z pozície predsedu komisie mandátovej, ktorý má plniť aj funkciu etického komisára, avšak 

základným prvkom kontroly je vlastná morálna integrita volených predstaviteľov.   
 
 

 
 

 


