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ETICKÝ KÓDEX 
 

- Podnikáme v rámci platných zákonov. 

- Platíme načas mzdy, odvody, poistenia za všetkých zamestnancov. 

- Platíme načas všetkým dodávateľom podľa dohodnutých podmienok. 

- Nepodplácame obchodných partnerov. 

- Dodržujeme ľudské práva, je zakázaná detská práca a neoficiálne zamestnanecké vzťahy. 

- Zaobchádzame s ľuďmi s rešpektom a dôstojnosťou. 

- Zamestnanci majú prístup k WC, hygiene, pitnej vode a čas na jedlo. 

- Základom je slušné vystupovanie k zamestnancom, dodávateľom a zákazníkom. 

- Nezvyšujeme hlas na druhých. 

- Ochotne pomôžeme, ak sme o to požiadaní, príp. vidíme, že niekto potrebuje našu pomoc. 

Nezneužívame pomoc druhých. 

- Každý pozná svoju úlohu vo firme a vie, že aj on sa svojou činnosťou podieľa na konečnom 

produkte spoločnosti. Pomáhame si, ale neriešime úlohy za iných. 

- Nekradneme čas iným. 

- Všetci rozširujeme dobré meno spoločnosti a jej zamestnancov (firma to som aj ja). 

- Neohovárame kolegov, obchodných partnerov ani konkurenciu.  

- Negatívne sa vyjadrovať o niekom v jeho neprítomnosti je nevhodné a vnímame to ako 

hrubé porušenie pracovnej disciplíny. 

- Vypočujeme si názory iných a snažíme sa ich pochopiť. 

- Akceptujeme konštruktívnu kritiku (spätnú väzbu). 

- Prípadný neúspech sa považuje za zdroj a príležitosť nášho ďalšieho zlepšovania. 

- Chyby sa nezakrývajú. Snahou je, aby sa neopakovali a poučili sme sa z nich. 

Predchádzame im, lebo náklady na ich odstránenie sú nepomerne vyššie.  

- Znášame následky za svoje činy. 

- Ochraňujeme majetok firmy pred poškodením alebo stratou. 

- Zachovávame dôvernosť informácií, ktoré súvisia s firmou. 

- Každý pracuje tak, aby neporušoval pracovno-právne predpisy. 

- Nepozmeníme samovoľne príkaz nadriadeného. 

- Nevykonanie príkazu nadriadeného je neetické. 

 

Iný postup ako je uvedené vyššie sa považuje za neetický. Ak vidíme niečo neetické, hneď to 

napravíme, alebo nahlásime nadriadenému. 

        


