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ÚVOD 

 

Zaväzujeme sa vykonávať naše podnikateľské aktivity podľa právnych a etických princípov. Podporujeme 

firemnú kultúru, ktorej hodnoty sú pre každého jasné a nekompromisne dodržiavané. Veríme, že je 

nevyhnutné aby každý jeden z našich zamestnancov a zástupcov konal čestne a správne, tak aby jeho 

rozhodnutia a pracovné aktivity mohli byť akceptované bez výhrad a ospravedlnení. 

Tento kódex sa vzťahuje na všetkých zamestnancov a zástupcov ako napríklad zmluvných partnerov. Všetci 

zamestnanci majú právo a povinnosť pracovať tak, aby podnikateľské aktivity firmy Sylex boli  vykonávané v 

súlade s vysokými etickými a právnymi štandardami. 

Budeme informovať našich obchodných partnerov ako sú napríklad dodávatelia a distribútori o znení a 

princípoch tohto kódexu. 

 

 

1. Zamestnanci 

 

 Diskriminácia a zastrašovanie akéhokoľvek druhu nebudú tolerované.  

 Zaväzujeme sa podniknúť potrebné kroky na ochranu zdravia a bezpečnosti našich zamestnancov v 

ich pracovnom prostredí.  

 Všetci musíme konať v súlade s pravidlami týkajúcimi sa hygieny, zdravia a bezpečnosti a tiež 

napomáhať kolegom a našim poskytovateľom služieb v takomto konaní.  

 Počas celej kariéry v našej firme ponúkame zamestnancom tréning potrebný na správne 

vykonávanie ich práce ako aj ich ďalšej zamestnateľnosti, čím podporujeme potenciál každého 

zamestnanca ako aj odovzdávanie nadobudnutých zručností.   

 Zaväzujeme sa, že všetky rozhodnutia týkajúce sa náboru, odmeňovania, povyšovania a pracovných 

istôt našich zamestnancov budú vykonané na základe ich schopností, spôsobilosti a výsledkov. Nie 

je dovolená žiadna diskriminácia založená na farbe pleti, náboženstve, pohlaví, veku, národnosti, 

sexuálnej orientácie, stavu, telesnému handicapu, politických alebo filozofických názoroch alebo 

členstve v odborových zväzoch.  

 Nedodržiavanie Etického kódexu môže mať pracovnoprávne dôsledky. 
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2. Čestné podnikanie (vykonávanie aktivít) 

 

 Našou politikou je podnikanie v rámci príslušných zákonov. Súlad so zákonmi a nariadeniami krajín, 

v ktorých prebiehajú naše podnikateľské aktivity je pre nás záväzný bez výnimky.  

 Nedávajú sa a neprijímajú sa úplatky. Ak ponúkame nejaké dary, tieto musia byť v rozumnej 

hodnote ako je definované v príslušných zákonoch alebo v bežnej obchodnej praxi. Neprijímame 

žiadne dary, ktoré by mohli ovplyvniť náš úsudok. Nikdy neprijímame dary v hotovosti.  

 Je potrebné sa vyhnúť konfliktu záujmov. Konflikt záujmov môže vzniknúť v prípade, ak sociálne, 

ekonomické alebo politické aktivity zamestnancov alebo ich blízkych ovplyvňujú alebo by mohli 

ovplyvniť ich objektivitu a lojálnosť voči firme Sylex. 

 Je potrebné, aby sme všetci konali poctivo, pozorne a so zdravým rozumom, tak aby zdroje a 

príležitosti firmy Sylex neboli zneužité alebo premrhané. Tieto zdroje zahŕňajú pracovný čas, 

nehmotné statky a dôverné informácie.  

 Intelektuálne vlastníctvo, priemyselné know-how, strategické analýzy a plány, finančné, technické a 

obchodné informácie a všetky dôverné informácie sú vysoko ceneným aktívom firmy Sylex, a ich 

neautorizované zverejnenie by mohlo predstavovať pre firmu značné  škody. 

 

3. Obchodní partneri 

 

 Rešpektujeme vlastnícke práva a dôvernosť informácií zverených našimi obchodnými partnermi. 

 Snažíme sa zabezpečiť, aby akékoľvek prehlásenia, oznámenia a prezentácie, ktoré pripravíme, boli 

presné a spoľahlivé.   

 S našimi zákazníkmi jednáme čestne bez ohľadu na ich veľkosť.  

 Jednáme v súlade s princípmi čestnej konkurencie. Nikto nesmie mať s konkurentmi také vzťahy, 

ktoré by mohli byť kvalifikované ako nezákonná dohoda alebo dojednanie.  

 

4. Životné prostredie 

 

 Podporujeme preventívny prístup k výzvam týkajúcich sa životného prostredia a iniciujeme podporu 

väčšej environmentálnej zodpovednosti ako aj rozvoja a použitia technológií priateľských k 

životnému prostrediu.  

 Pomocou preventívnych opatrení proti rizikám a nehodám ako aj kontrolou spotreby a znižovaním, 

spracovaním a recyklovaním odpadu sa snažíme minimalizovať vplyv našej činnosti na životné 

prostredie. 
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5. Komunita a vláda 

 

 Našim cieľom je byť zodpovedným partnerom v rámci komunity a pozitívne prispievať vytváraním 

bohatstva, pracovných miest a rozvojom zručností.  

 Nikto z nás nesmie priamo alebo nepriamo poskytnúť platbu alebo dar, oficiálny či tajný príspevok 

alebo inú výhodu za účelom ovplyvňovania člena verejného alebo vládneho orgánu.  

 V rámci politických zásad neposkytujeme dary politickým stranám, organizáciám alebo výborom.  

 

6. Ľudské práva 

 

 Podporujeme a rešpektujeme ochranu medzinárodne uznávaných ľudských práv a vylučujeme 

všetky formy nútenej alebo povinnej práce a odmietame detskú prácu.  

 Zaväzujeme sa, že naše aktivity nebudú viesť k nedodržiavaniu ľudských práv.                     


