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VYHLÁSENIE VEDENIA 

 

 

Pokrok, ktorý sme dosiahli od založenia spoločnosti v roku 1930 dodnes svedčí o našej oddanosti 

hodnotám zakoreneným v genóme skupiny SINTEX NP, bez ktorých by náš rozvoj nebol možný. 

Dôveru, ktorá je základom našich vzťahov so zákazníkmi, dodávateľmi, kolegami a tretími osobami, 

nemožno nariadiť, možno si ju získať len dlhodobým úsilím. 

Povesť, ktorá potvrdzuje ocenenie našich odborných zručností, treba chápať v najširšom slova zmysle 

zahŕňajúcom individuálne a kolektívne postupy nielen v rámci našej skupiny, ale aj vo vzťahoch s 

našimi partnermi. 

Bezúhonnosť, ktorá upevňuje hodnoty dôvery a povesti, prispieva k firemnej kultúre a existencii 

skutočného tímového ducha. Všetko myslenie a konanie vychádza z bezúhonnosti našich tímov. 

Rok čo rok živí rast našej spoločnosti internacionalizácia jej prevádzok, ktorá nás zároveň vystavuje 

potenciálnym odchýlkam alebo poľaveniu v prísnom dodržiavaní našich pravidiel. Rozvoj vyžaduje 

posudzovanie a upevňovanie našich kontrolných postupov. 

Popri povinnostiach je osobná a kolektívna oddanosť naším trom hodnotám, konkrétne dôvere, povesti a 

bezúhonnosti, zárukou našej etiky a tým aj našej budúcnosti. 

 

Eric PISANI 

CEO skupiny SINTEX NP SAS 

 

 

19.06.2018 
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Kto musí dodržiava ť Etický kódex?  
 

Všetci zamestnanci spoločnosti SINTEX NP. 
 
 
Vaše povinnosti ako zamestnanca 
spolo čnosti SINTEX NP  
 
Ako zamestnanec SINTEX NP musíte 
preukáza ť príkladné etické správanie, ktoré 
spočíva v dodržiavaní pravidiel. Vašou 
povinnos ťou je:   
. poznať a chápať jednotlivé témy obsiahnuté v 
Etickom kódexe a príslušné odporúčania;   
. v prípade otázok týkajúcich sa Etického kódexu 
kontaktovať svojho nadriadeného alebo 
pracovníka oddelenia ľudských zdrojov; 
. vedieť, ako použiť postup varovania spoločnosti 
SINTEX NP, ako aj všetky iné spôsoby hlásenia 
problémov v súlade so zákonmi a predpismi 
platnými vo vašej krajine. 
V prípade porušenia Etického kódexu vám ako 
zamestnancovi ako aj spoločnosti SINTEX NP, 
môžu byť uložené sankcie. 
 

 
Vaše povinnosti ako manažéra SINTEX NP  
 
Etické správanie a dodržiavanie pravidiel 
začína na najvyššom stupni hierarchie. V 
pozícii manažéra spolo čnosti SINTEX NP 
vaše zodpovednosti prekra čujú rámec 
zodpovedností zamestnanca. Musíte stanovi ť 
prísne požiadavky týkajúce sa etiky a 
dodržiava ť svoje záväzky. Vaša úloha má 
viacero aspektov.  
 

 
. dôkladne poznať jednotlivé témy obsiahnuté v 
Etickom kódexe, rovnako ako aj príslušné 
odporúčania; 
. zamestnancom, prípadne partnerom, ktorí 
pracujú so spoločnosťou SINTEX NP a SINTEX 
NP zastupujú, poskytovať informácie o Etickom 
kódexe, pokynoch a platných zákonoch 
a nariadeniach; 
. dbať na to, aby vaše tímy boli informované o 
Etickom kódexe a politike spoločnosti SINTEX 
NP; 
. identifikovať a proaktívne znižovať riziká 
spojené s vašou činnosťou; 

. dbať na to, aby procesy vytvorené pre vaše 
rizikové oblasti boli nielen oznámené v celej vašej 
organizácií, ale aby boli aj pochopené 
a zavedené. 
 
 
 
. presadzovať postup varovania SINTEX NP vo 
vašom tíme; 
. bez omeškania o každom probléme, ktorý vám 
bol nahlásený, informovať kompetentnú osobu: 
generálny riaditeľ skupiny/riaditelka oddelenia 
ľudských zdrojov skupiny; 
. rozhodovať o nápravných opatreniach, ktoré 
treba prijať s cieľom vyriešiť problémy, a zaviesť 
ich v spolupráci s kompetentnými osobami. 
V prípade porušenia Etického kódexu vám ako 
manažérovi, ako aj spoločnosti SINTEX NP, 
môžu byť uložené sankcie. 
 
 
Prijatie etických rozhodnutí  
 
. prísne dodržiavajte pravidlá spoločnosti SINTEX 
NP a pokyny SINTEX NP;  
. riaďte sa zdravým úsudkom; 
. nedostávajte spoločnosť SINTEX NP do 
pozície, ktorá by bola nezákonná alebo v rozpore 
s etikou; 
. vyhýbajte sa akémukoľvek neadekvátnemu 
správaniu, aj zdanlivému; 
. nedostávajte sa do situácie, ktorá by mohla mať 
za následok konflikt záujmov, skutočných alebo 
zdanlivých, napríklad konflikt medzi osobnými 
záujmami a pracovnými záväzkami; 
. nerobte rozhodnutia, ktoré by ste svojim 
kolegom alebo blízkym nemohli vysvetliť bez 
ostychu. 
. Nerobte žiadne rozhodnutia, ktoré by mohli 
poškodiť dobré meno spoločnosti SINTEX NP.  
 
 

„Podpora“  
 

„Detekcia a reakcia “  
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Ako nahlási ť porušenie?  
 

Každý zamestnanec, každá osoba alebo tretia 
osoba môže použiť postup varovania SINTEX NP v 
súlade so zákonmi a predpismi platnými v krajine, v 
ktorej má sídlo/bydlisko alebo vykonáva svoju 
činnosť, v prípade, že má podozrenie z porušenia 
Etického kódexu alebo pravidiel a politiky skupiny 
SINTEX NP. 
Ak zamestnanci usudzujú, že informovanie 
priameho nadriadeného by mohlo priniesť určité 
ťažkosti alebo že nahlásenie porušenia by sa 
vhodne neriešilo, poskytuje postup varovania iný 
spôsob nahlásenia možných porušení. 
Hlásenie možno urobiť rôznymi spôsobmi v súlade 
s procedurou č.63: „Nahlásenie varovania“:  
. kontaktovať jednu z nasledujúcich osôb:  
     . generálny riaditeľ skupiny 

  . riaditeľka ľudských zdrojov skupiny 
. obrátiť sa priamo na svojho nadriadeného; 
. prostredníctvom zabezpečenej internetovej 
adresy:       alerte@sintex-np.com  
  
Bude potrebné podniknúť všetky možné kroky, aby 
sa rešpektovalo želanie zamestnanca v súvislosti 
so zachovaním dôvernosti informácií. Skupina 
SINTEX NP sa zaväzuje, že žiaden zamestnanec 
nebude z dôvodu použitia postupu varovania alebo 
poskytnutia informácií v dobrej viere čeliť žiadnej 
forme diskriminácie, zmeny postavenia, 
obťažovania a podobným situáciám. 



 

Strana 5/14 

 

 

 

NÁŠ RAST JE POSTAVENÝ NA ZÁKLADNÝCH 
PRINCÍPOCH 

Etický kódex a všetky súvisiace skupinové pokyny platia 
pre každého v člena skupiny a pre subjekty, ktoré 
vykonávajú činnosť v mene skupiny SINTEX NP. 

Predpokladá sa, že zamestnanci prevezmú osobnú 
zodpovednosť za plnenie svojich povinností poctivo a 
bezúhonne, oboznámia sa s etickým kódexom a 
pravidelne sa naň budú obracať, že budú detailne 
poznať jeho ustanovenia, ktoré sa vzťahujú konkrétne 
na ich prácu a v prípade akýchkoľvek pochybností sa 
poradia so svojím priamym nadriadeným. 

Povinnosti manažérov sú nad rámec povinností 
zamestnancov. Musia aktívne presadzovať etický kódex 
na pracovisku a svoj záväzok preukazovať svojím 
konaním. Musia byť ostražití pri prevencii, odhaľovaní a 
reakcii na akékoľvek porušenie etického kódexu a 
chrániť zamestnancov, ktorí jeho porušovanie oznámia. 

 

NAŠE ZÁKLADNÉ PRINCÍPY  

Dodržiavanie zákonov a nariadení  

Povesť bezúhonnosti skupiny SINTEX 
NP vychádza z jej dodržiavania zákonov, 
nariadení a iných požiadaviek 
vzťahujúcich sa na podnikanie vo 
všetkých krajinách, kde pôsobí. Je 
osobnou zodpovednosťou 
zamestnancov skupiny SINTEX NP 
poznať zákony, nariadenia a požiadavky 
týkajúce sa ich práce. Akékoľvek  

porušenie týchto zákonov môže viesť k 
civilnému a trestnému stíhaniu. Činnosti, 
ktoré by mohli viesť k účasti skupiny na 
nezákonných praktikách, sú zakázané. 

SINTEX NP je 
obchodná 
spoločnosť s 
prevádzkami v 
Európe a severnej 
Afrike. Na 
zabezpečenie 
našich vysokých etických cieľov 

požadujeme dodržiavanie určitých 
štandardov prevyšujúcich požiadavky 
platného práva. Skupina SINTEX NP si 
okrem iného ctí ducha a literu zákonov 
upravujúcich ľudské práva a štandardov 
v oblasti práce, zdravia a bezpečnosti, 
ochrany životného prostredia, prevencie 
korupcie, spravodlivej hospodárskej 
súťaže, zdaňovania a pravdivého 
poskytovania finančných informácií. 
Konáme v súlade s hlavnými zásadami 
OECD, Všeobecnej deklarácie ľudských 
práv OSN a princípmi iniciatívy Global 
Compact a Medzinárodnej obchodnej 
komory (ICC). 

Uplatňovanie zásad poctivosti a 
spravodlivosti  

Mnohé aktivity skupiny SINTEX NP 
nemusia podliehať zákonom, 
nariadeniam, ani iným záväzným 
požiadavkám, pričom v takom prípade sa 
naše konanie musí riadiť zásadami 
spravodlivosti a poctivosti. Je 
povinnosťou každého zamestnanca 
uplatňovať po celý čas tieto zásady.  

„Žiadny cie ľ 
neopráv ňuje 

odklon od 
predpisov“ 
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Nemali by sa určovať, ani prijímať žiadne 
výkonnostné ciele, ktoré možno 
dosiahnuť len porušovaním našich 
etických štandardov. 

NAŠE TRI ZÁKLADNÉ 
PRAVIDLÁ  

Nasledujúce tri pravidlá predstavujú 
absolútny základ, lebo akýkoľvek odklon 
od ich uplatňovania vystavuje skupinu a 
zainteresované osoby značným rizikám. 

Dohody a dojednania s konkurenciou  

Cieľom právnych predpisov o 
hospodárskej súťaži, resp. 
protimonopolných zákonov, je 
zabezpečiť otvorenú a spravodlivú 
hospodársku súťaž medzi 
spoločnosťami. Otvorená a spravodlivá 
hospodárska súťaž je v najlepšom 
záujme skupiny SINTEX NP a prináša 

úžitok zákazníkom, 
spotrebiteľom a celej 
spoločnosti. Tieto 
zákony treba 
nepretržite 
dodržiavať. Pri ich 

nedodržaní môžu byť spoločnosti a 
jednotlivcom uložené vysoké civilné a 
trestné postihy. 

Zamestnanci skupiny SINTEX NP nesmú 
byť účastníkmi žiadnej dohody s 
konkurenciou, ktorej cieľom alebo 
účinkom je určovanie cien, deformovanie 
výberového procesu, rozdelenie trhu, 
obmedzenie výroby, alebo bojkotovanie 
zákazníka alebo dodávateľa. 
Zamestnanci SINTEX NP si nesmú s 
konkurenciou vymieňať citlivé 
informácie, ktoré by porušovali zákony o 
ochrane hospodárskej súťaže. 

Prevencia korupcie a úplatkárstva  

Zásadou skupiny SINTEX NP je zákaz 
nelegálnych platieb a praktík. Skupina sa 
plne zaväzuje odstrániť korupciu a 
úplatkárstvo vo svojich obchodných 

transakciách, plní požiadavky Dohovoru 
OECD o boji proti úplatkárstvu a 
dodržiava všetky platné zákony v 
krajinách, kde pôsobí. 

Spoločnosti, 
predstavitelia, riaditeľa 
a zamestnanci 
SINTEX NP nesmú 
ponúkať, ani 
poskytovať, či už 
priamo alebo nepriamo, prostredníctvom 
tretej osoby, žiadnu peňažnú ani inú 
výhodu pre žiadnu osobu v rozpore s 
požiadavkami zákona alebo etickými 
zásadami skupiny SINTEX NP s cieľom 
získať alebo udržať akýkoľvek obchod, 
alebo zabezpečiť akýkoľvek prostriedok 
alebo láskavosť, ktorá predstavuje 
porušenie právnych predpisov. 

Spoločnosti, predstavitelia, riaditelia a 
zamestnanci SINTEX NP nesmú 
ponúkať, ani poskytovať žiadnu výhodu, 
ani reagovať na finančné požiadavky 
akejkoľvek strany, ktorá tvrdí, že má 
reálny alebo nepriamy vplyv na činiteľa 
vo verejnom alebo súkromnom sektore a 
ponúka sa, že tento vplyv využije na 
získanie akéhokoľvek priaznivého 
rozhodnutia alebo podielu na trhu. V 
dôsledku toho SINTEX NP neuloží 
zamestnancom žiadne sankcie za 
dodržiavanie pravidiel skupiny 
odmietnutím akejkoľvek formy korupcie 
alebo úplatkárstva, ani v prípade, ak toto 
rozhodnutie vyústi do straty obchodu, 
alebo bude mať iné negatívne následky. 

Interná kontrola a poskytovanie 
informácií  

Interná kontrola má kľúčový význam, 
keďže jej cieľom je poskytnúť vedeniu na 
každom stupni primerané ubezpečenie o 
kvalite a spoľahlivosti finančných a 
obchodných informácií spolu s 
dodržiavaním 
platných zákonov a 
nariadení, ako aj 
platných interných 

„Vždy 
odmietnu ť 
korupciu v 

obchodných 
transakciách“  

„Každý 
zamestnanec 
zohráva rolu v 

internej 
kontrole“ 

„Dodržiavanie 
predpisov  
o ochrane 

hospodárskej 
súťaže“  
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predpisov. 

Za internú kontrolu zodpovedá vedenie 
jednotlivých subjektov a musí potvrdiť, 
že túto úlohu splnilo. Integrita našich 
finančných a obchodných informácií je 
nevyhnutná na vykonávanie našej 
činnosti zákonným, čestným a 
efektívnym spôsobom. Preto musia byť 
všetky finančné a účtovné informácie 
správne zaznamenané v účtovných 
knihách a na účtoch spoločnosti. 

Zamestnanci nesú individuálnu 
zodpovednosť za záznamy a hlásenia, 
ktoré vypracúvajú a informácie, ktoré 
poskytujú (vrátane informácií 
zadávaných do informačných systémov). 
Evidencia by sa mala uchovávať v 
súlade s platnými predpismi. Vedenie 
musí zabezpečiť, aby boli všetky údaje 
zaznamenané vo vykazovacom systéme 
plne v súlade s výsledkami dosiahnutými 
v danom období a s finančnou situáciou 
na konci obdobia.  

Zamestnanci na každej úrovni skupiny 
musia dbať na to, aby všetky záznamy, 
hlásenia alebo informácie, ktoré 
používajú, alebo predkladajú vedeniu 
rôznych subjektov, umožňovali skupine 
SINTEX NP uviesť úplné, čestné, presné 
a včasné informácie v hláseniach, 
dokumentoch a inej verejnej komunikácii. 

Tieto dokumenty zahŕňajú finančné 
správy a prognózy, výskumné správy, 
marketingové informácie, správy o 
predaji, daňové priznania, účty nákladov, 
pracovné výkazy, reklamácie, 
environmentálne a sociálne informácie a 
ďalšie dokumenty, vrátane tých, ktoré sa 
predkladajú vládnym alebo regulačným 
orgánom. 

Finančné ani obchodné záznamy by sa 
nemali v žiadnom prípade falšovať. 
Podvod, alebo konanie s úmyslom či 
úmysel podviesť, kradnúť, zmiasť alebo 
klamať, je nečestné a vo väčšine 
prípadov trestné. Podvod môže okrem 

iného zahŕňať: predloženie nepravdivého 
vyúčtovania výdavkov, falšovanie alebo 
pozmeňovanie šekov, spreneveru alebo 
zneužívanie majetku skupiny, 
neoprávnené nakladanie s transakciami, 
nesprávne nakladanie s pokladničnou 
hotovosťou, zápis v účtovnej evidencii 
alebo účtovnej závierke, ktorý nie je v 
súlade s riadnymi účtovnými štandardmi. 

NAŠE ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ  

Vzťahy s našimi obchodnými 
partnermi  

Zákazníci  

Skupina SINTEX NP musí pristupovať ku 
všetkým svojim zákazníkom čestne a 
spravodlivo, bez ohľadu na veľkosť ich 
podniku. Skupina sa usiluje poskytovať 
zákazníkom výrobky a služby vysokej 
kvality, ktoré spĺňajú ich potreby. 

Zamestnanci 
dojednávajúci 
zmluvy zodpovedajú 
za presnosť a 

pravdivosť akýchkoľvek vyhlásení, 
oznámení a prezentácií pre zákazníkov. 

Zamestnanec SINTEX NP môže 
poskytnúť dôverné, citlivé alebo 
súkromné informácie zákazníkov len tým 
osobám, ktorým ich požaduje alebo 
umožňuje poskytnúť projekt alebo 
zmluva. 

Dodávatelia a subdodávatelia  

Vstupy dodávateľov a subdodávateľov 
prestavujú veľkú časť hodnoty výrobkov 
a služieb skupiny SINTEX NP a 
zohrávajú dôležitú úlohu v spokojnosti 
zákazníkov. Rozhodnutia o nákupe  

„Bu ďte 
dôveryhodní“  

„Spravodlivý výberový proces a 
dodržiavanie Charty trvalo 
udržate ľného rozvoja skupiny 
SINTEX NP“  
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vychádzajú z objektívneho posúdenia 
spoľahlivosti a bezúhonnosti dodávateľa 
alebo subdodávateľa a z celkovej 
hodnoty ponuky z krátkodobého a 
dlhodobého hľadiska. V záujme SINTEX 
NP je nákup tovarov a služieb založený 
na hľadiskách ceny, kvality, výsledkov, 
dodávok a vhodnosti. Nákupca sa snaží 
zabezpečiť, aby medzi ním a 
dodávateľmi a subdodávateľmi nevznikla 
závislosť, a preto, pokiaľ možno, hľadá 
spoľahlivé alternatívy. 

Treba sa usilovať, aby nedošlo ku 
konfliktom záujmov, ani k žiadnemu 
náznaku zaujatosti. Úplatky sú 
zakázané. 

Vzťahy s dodávateľmi a subdodávateľmi 
sa riadia postupmi, ktoré určuje Nákupný 
a dodávateľský reťazec, ktoré by mal 
uplatňovať každý a ktoré majú 
zabezpečiť rovnocenné zaobchádzanie 
so všetkými dodávateľmi a 
subdodávateľmi. 

Skupina SINTEX NP požaduje od svojich 
dodávateľov a subdodávateľov prísne 
dodržiavanie všetkých zákonných 
požiadaviek týkajúcich sa ich činnosti a 
podnikateľského prostredia. Skupina 
požaduje, aby jej dodávatelia a 
subdodávatelia podpísali jej Chartu 
trvalo udržateľného rozvoja, ktorá sa 
opiera o dodržiavanie ľudských práv, 
ochranu zdravia a bezpečnosť 
zamestnancov, etické pravidlá, najmä v 
súvislosti s bojom proti korupcii a 
poctivou hospodárskou súťažou, 
ochranu životného prostredia a súlad s 
platnými zákonmi a nariadeniami. 
SINTEX NP prijíma kroky na 
zabezpečenie plnenia týchto záväzkov 
tak počas výberového procesu, ako aj 
počas plnenia zmlúv. 

Pranie špinavých pe ňazí 

Pranie špinavých peňazí je spracúvanie 
ziskov z nelegálnej činnosti na zakrytie 
ich nelegálneho pôvodu.  

V súlade 
so 
všetkými 
zákonmi v 
tejto oblasti 
SINTEX 

NP obchoduje s renomovanými 
partnermi. Zamestnanci musia dávať 
pozor na to, akým spôsobom sa 
uskutočňujú platby, aby boli schopní 
odhaliť prípadné nezrovnalosti a musia 
byť opatrní pri partneroch, ktorí prejavujú 
podozrivé správanie pri svojej činnosti. 

Konflikty záujmov  

Konflikty záujmov skresľujú úsudok. 
Zamestnanci SINTEX NP sa musia 
vyhnúť akejkoľvek situácii, ktorá zahŕňa, 
alebo by mohla zahŕňať konflikt medzi 
ich osobnými záujmami (alebo záujmami 
ich členov rodiny alebo príbuzných) a 
záujmami skupiny. 

Na ochranu zamestnancov a skupiny 
SINTEX NP pred skutočnými alebo 
zjavnými konfliktmi záujmov nesmú 
zamestnanci vlastniť investície v 
žiadnom dodávateľovi, zákazníkovi, 
konkurentovi, poradenskej spoločnosti 
ani obchodnom partnerovi, ani im takéto 
investície poskytnúť, ak by povaha 
týchto investícií mohla ovplyvňovať 
obchodné rozhodnutie prijaté v mene 
skupiny SINTEX NP. Zamestnanci 
nemôžu rokovať priamo so žiadnym 
obchodným partnerom, ktorý by mohol 

byť zákazníkom, dodávateľom, 
zástupcom, konzultantom, ani so 
žiadnou inou treťou osobou, ak majú v 
týchto tretích osobách podiel ich rodinní 
príslušníci alebo príbuzní. Ak vzniknú 
takéto situácie, zamestnanci musia o 
danej záležitosti jasne informovať svojho 
vedúceho útvaru a získať písomný 

„Spolupráca výlu čne s 
renomovanými 

obchodnými 
partnermi“ 

 

„O akomko ľvek potenciálnom 
konflikte záujmov informujte svojich 

nadriadených“  
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súhlas, že môžu v činnosti pokračovať. 

Zamestnanci nesmú prijať externú prácu 
od dodávateľa, zákazníka alebo 
konkurenta a nemali by sa podieľať na 
žiadnej externej práci, ktorá by mohla 
negatívne ovplyvniť ich výkon alebo 
úsudok v práci. Zamestnanci musia 
oznámiť svojmu nadriadenému každý 
pracovný pomer mimo skupiny. 

Dary a pohostinnos ť 

Skupina SINTEX NP si kladie za cieľ 
zabezpečiť
, aby sa 
všetky 
obchodné 
rozhodnutia zamestnancov, zákazníkov 
alebo dodávateľov robili výhradne 
prostredníctvom riadnych obchodných 
kanálov - zásadne na základe 
konkurencieschopnosti, výkonnosti a 
kvality výrobkov a technológií, ktoré 
ponúka - a neovplyvňovala ich žiadna 
forma nepatričných osobných výhod 
alebo konflikt záujmov. 

V niektorých kultúrach môžu dobré 
obchodné vzťahy občas zahŕňať výmenu 
symbolických darov a pohostinnosti. 
Zamestnanci nesmú ponúkať, prijímať 
ani oprávňovať člena rodiny alebo 
príbuzného prijať 
dary, peniaze, 
pôžičky, pozvania, 
ani inú formu 
osobitného prístupu 
od kohokoľvek 
zainteresovaného na obchodných 
rokovaniach so skupinou, pokiaľ je 
konečným cieľom ovplyvniť obchodné 
rozhodnutia. 

Zamestnanci môžu v mene skupiny 
SINTEX NP prijať, alebo ponúknuť 
príležitostné pozvanie na pracovné 
pohostenie alebo príležitostný 
nepeňažný symbolický dar nízkej 
hodnoty, ak ho možno pri inej príležitosti 
odplatiť. Každý zamestnanec, od ktorého 

sa vyžaduje ponúknuť alebo prijať dar 
alebo pozvánku značnej hodnoty na 
základe protokolu, zo zdvorilosti alebo z 
iných dôvodov, o tom musí najskôr 
informovať svojho vedúceho útvaru a 
právne oddelenie. 

Spolo čensky zodpovedná spolo čnos ť 

SINTEX NP uplatňuje svoje zásady a 
štandardy vo všetkých krajinách, kde 
pôsobí. Skupina rešpektuje kultúru 
miestnych komunít, s ktorými vzájomne 
pôsobí a zohľadňuje záujmy rôznych 
zainteresovaných osôb. 

Ochrana životného prostredia  

Skupina SINTEX 
NP navrhuje svoje 
zariadenia a 
výrobné procesy 
tak, aby 
zabezpečila čo 
najmenšiu spotrebu energie, vyraďuje 
nebezpečné výrobky a uprednostňuje 
recyklovateľné materiály. SINTEX NP do 
kritérií pri najvýznamnejších 
rozhodnutiach zahŕňa ich vplyv na 
životné prostredie. Vo všetkých 
výrobných podnikoch a kanceláriách sa 
tento vplyv riadi v súlade s predpismi 
uvedenými v zásadách ochrany 
životného prostredia, bezpečnosti a 
ochrany zdravia (EHS). Každý útvar 
zodpovedá za stanovenie vlastných 
cieľov v súlade so zásadami skupiny. 
Všetci zamestnanci prispievajú k tomuto 
kolektívnemu úsiliu svojou každodennou 
činnosťou. 

Vzťahy s komunitami  

SINTEX NP zohľadňuje sociálne, 
ekonomické a environmentálne záujmy 
lokálnych komunít. Skupina podnecuje 
svojich zamestnancov, aby budovali 
vzťahy s miestnymi inštitúciami, 
univerzitami a školami. 

 

„Nenechajte 
ovplyv ňovať 

svoje 
rozhodnutia“  

„Podpora trvalo 
udržate ľného rozvoja“  

„Sta ňte sa 
príkladom v tejto 

oblasti“  
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Politické príspevky a činnos ť 

Politické príspevky 
sú často regulované 
národnými zákonmi 
a v jednotlivých 
krajinách sa líšia. Aj 
v prípade, že ich 
zákon povoľuje, môžu byť zdrojom 
zneužívania, alebo sa inak vnímať ako 
pochybné praktiky. Zásadou SINTEX NP 
je neposkytovať finančné ani nefinančné 
príspevky politickým stranám, 
organizáciám, ani jednotlivým politikom. 
SINTEX NP rešpektuje právo svojich 
zamestnancov podieľať sa ako 
jednotlivci na záležitostiach komunity 
alebo občianskych záležitostiach. Toto 
musia realizovať na osobnej úrovni, vo 
vlastnom čase a na vlastné náklady, v 
súlade s platnými zákonmi. Tlačivá, 
finančné prostriedky, ani iný majetok 
SINTEX NP nemožno použiť na osobné 
politické aktivity. Zamestnanci musia 
dôsledne oddeliť svoje vlastné politické 
aktivity od aktivít skupiny SINTEX NP a 
predísť akémukoľvek konfliktu záujmov. 

„Zákaz podpory 
konkrétnych 
politických 
záujmov“  
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Ľudské zdroje 

Zásadou skupiny SINTEX NP je plne 
dodržiavať Všeobecnú deklaráciu 
ľudských práv OSN a Základné dohovory 
Medzinárodnej organizácie práce. V 
súlade s týmito zásadami uplatňuje 
SINTEX NP politiku v oblasti ľudských 
zdrojov založenú na spravodlivom 
zaobchádzaní s jednotlivcami a úcte k 
jednotlivcom, ich dôstojnosti, právam a 
individuálnych slobodách a podporuje ich 
zapojenie do života spoločnosti. Skupina 
podporuje všetky formy dialógu s 
jednotlivými zamestnancami a ich 
zástupcami. 

Bezpečnos ť a ochrana zdravia  

SINTEX NP sa usiluje 
poskytovať bezpečné 
a zdravé pracovné 
prostredie na všetkých 
svojich pracoviskách a 
zabezpečuje rovnako 
vysoké štandardy vo 
všetkých svojich prevádzkach. Tieto 
štandardy sú uvedené v zásadách 
ochrany životného prostredia, 
bezpečnosti a ochrany zdravia (EHS) a 
vzťahujú sa na zamestnancov a 
subdodávateľov pracujúcich na 
pracoviskách SINTEX NP. Na všetkých 
pracoviskách a v rámci projektov sa 
uplatňujú opatrenia na eliminovanie 
akýchkoľvek rizík v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdravia. Tieto opatrenia sa 
uplatňujú v spolupráci s príslušnými 
orgánmi a výbormi.  

Zamestnanci zodpovedajú za hlásenie 
všetkých núdzových situácií, ktorých sú 
svedkami, alebo incidentov svedčiacich 
o týchto rizikách a za pomoc pri 
uplatňovaní preventívnych opatrení. 
Vyžaduje sa prísne dodržiavanie 
bezpečnostných predpisov.  

Spolo čenské vz ťahy  

SINTEX NP rešpektuje 
právo všetkých 
zamestnancov 
zakladať odbory a zamestnanecké 
organizácie podľa vlastného výberu, 
vstúpiť do nich, organizovať sa a 
kolektívne vyjednávať. Zásady v oblasti 
spoločenských vzťahov uznávajú, že 
rozdiely sú zdrojom sily skupiny. SINTEX 
NP rešpektuje rolu a povinnosti 
sociálnych partnerov a zaväzuje sa 
otvorene komunikovať a rokovať pri 
riešení záležitostí kolektívneho záujmu. 

Rovnocenné príležitosti a diverzita  

Zamestnanci SINTEX NP sú povinní 
dodržiavať všetky zákony a nariadenia 
zakazujúce akúkoľvek diskrimináciu na 
základe veku, rasy, pohlavia, etnického 
pôvodu, národnosti, náboženstva, 
zdravia, zdravotného postihnutia, 
rodinného stavu, sexuálnej orientácie, 
politických alebo filozofických názorov, 
členstva v odboroch 
alebo iných 
charakteristík 
chránených platným 
zákonom. 

SINTEX NP netoleruje žiadnu formu 
sexuálneho, fyzického alebo 
psychického obťažovania, nátlaku alebo 
šikanovania. Ak si zamestnanci všimnú, 
alebo zažijú akúkoľvek formu 
zneužívania, môžu to oznámiť vedeniu 
ĽZ. Voči zamestnancom, ktorí urobia toto 
oznámenie v dobrej viere, nemožno 
podniknúť žiadne odvetné opatrenia. 
Prijímací proces je založený výlučne na 
kvalifikácii a zručnostiach uchádzača. 
Odmeňovanie sa určuje výlučne na 
základe príspevku zamestnanca pre 
skupinu. Prijímanie, vzdelávanie a 
osobný rozvoj zamestnancov z rôznych 
zázemí je dôležitým aktívom SINTEX 
NP. Skupina sa usiluje rozpoznávať a 
oceňovať tieto rozdiely budovaním 
tímov, ktoré odrážajú trhy a 

„Podpora 
bezpečného 
pracovného 
prostredia“ 

 

„Kolektívny 
záujem“  

„Zákaz 
diskriminácie“  

„Podpora individuálneho a 
kolektívneho vyjadrovania“  
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spoločenstvá, kde pôsobí. 

Riadenie kariérneho postupu 
zamestnancov  

Ako súčasť zásady 
„Všetko je to o 
ľuďoch!“ sa SINTEX 
NP usiluje 
podporovať osobný rozvoj pravidelnými 
osobnými rozhovormi medzi 
zamestnancami a ich nadriadenými. 
Tieto rozhovory pomáhajú zamerať sa 
na požadované zručnosti, výsledky, 
plány rozvoja a kariérne dráhy podľa 
individuálnych potrieb, ambícií a 
firemných potrieb. K tomuto procesu 
prispievajú aj vzdelávacie programy a 
postup práce založený na vzájomnej 
spolupráci. Hľadanie riešení 
prispôsobených zručnostiam 
zamestnancov sa uplatňuje počas celej 
ich kariéry, aj v prípade reorganizácie. 

Ochrana údajov  

SINTEX NP a všetci zamestnanci 
skupiny musia venovať osobitnú 
pozornosť zákonom a nariadeniam v 
oblasti súkromia a ochrany informácií 
týkajúcich sa jednotlivcov, zamestnancov 
alebo tretích osôb a dodržiavať ich. 

Prístup k osobným údajom budú mať len 
tí zamestnanci, ktorých pozícia a 
zodpovednosť špecificky zahŕňa 

nakladanie s osobnými údajmi; právo 
prístupu je obmedzené v závislosti od 
povahy a rozsahu individuálnej pozície a 
zodpovednosti. SINTEX NP poskytuje 
osobné informácie tretím osobám 
výlučne v rozsahu nevyhnutnom a 
povolenom platnými zákonmi a 
nariadeniami. 

Ochrana majetku SINTEX NP  

Všetci zamestnanci SINTEX NP sa 

musia maximálne usilovať chrániť 
majetok skupiny. Finančné prostriedky a 
majetok skupiny SINTEX NP sa nesmú 
používať na nelegálne účely, ani účely, 
ktoré nesúvisia s činnosťou skupiny. 
Zamestnanci by si nemali prisvojiť žiadny 
majetok SINTEX NP na vlastné použitie, 
ani ho poskytnúť iným na účely 
nesúvisiace s činnosťou skupiny. 
Zamestnanci nesmú používať majetok 
SINTEX NP na osobný zisk ani osobné 
podnikanie, ani ho nesmú umožniť 
používať inej osobe, ktorá nepracuje v 
skupine, alebo 
nie je oprávnená 
ich používať. 
Zneužitie alebo 
krádež tohto 
majetku môže viesť k sankciám a môže 
predstavovať porušenie zákona, čo 
môže mať za následok civilné alebo 
trestné stíhanie. 

Majetok SINTEX NP nezahŕňa len 
fyzické a hmotné položky (napr. finančné 
prostriedky, dodávky, patentované 
vynálezy alebo počítačové a telefónne 
siete), ale aj nehmotný majetok (napr. 
myšlienky, koncepty a know-how), ktorý 
vytvorili zamestnanci pri svojej práci pre 
SINTEX NP. 

Súčasťou majetku sú aj zoznamy 
zákazníkov/dodávateľov a iné 
marketingové údaje spolu s akýmikoľvek 
informáciami, ku ktorým majú 
zamestnanci prístup v rámci svojich 
pracovných povinností. 

Ochrana dôverných informácií  

Prístup k dôverným a chráneným údajom 
týkajúcim sa obchodnej činnosti SINTEX 
NP vrátane informácií o zákazníkoch a 
dodávateľoch môžu mať len 
zamestnanci, ktorých pozícia a 
zodpovednosť špecificky zahŕňa 
nakladanie s týmito údajmi, ich 
používanie a poskytovanie. Právo 
prístupu je obmedzené v závislosti od 
povahy a rozsahu individuálnej pozície a 

„Podpora 
osobného 
rozvoja“  

„Rešpektovanie práv 
jednotlivcov“ 

„Neprisvojujte si 
majetok SINTEX 

NP“  
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zodpovednosti. Okrem toho akýkoľvek 
zamestnanec, ktorý sa dostane k 
dôverným alebo chráneným 
informáciám, musí 
zachovávať ich 
dôvernosť a 
používať ich len na 
oprávnené účely. 

Príklady dôverných informácií okrem 
iného zahŕňajú výsledky, prognózy a iné 
finančné údaje, údaje o ľudských 
zdrojoch a osobné údaje, informácie o 
akvizíciách a odpredajoch, nových 
výrobkoch a objednávkach. Príklady 
chránených informácií okrem iného 
zahŕňajú obchodné stratégie, vylepšenia 
produktov, technické informácie, 
systémy, vynálezy, obchodné tajomstvá 
alebo know-how, ktoré vytvorila, alebo 
získala skupina SINTEX NP. Táto 
definícia zahŕňa záležitosti, na ktoré sa 
vzťahujú zmluvy o zachovaní dôvernosti. 
Zamestnanci, ktorí si nie sú istí, či môžu 
riadne poskytnúť informácie vo svojej 
držbe, alebo podľa nich konať, by sa 
mali poradiť so svojím nadriadeným. 
Povinnosti zamestnancov v súvislosti s 
týmito informáciami platia aj po skončení 
ich pracovného pomeru. 

Duševné vlastníctvo  

Práva duševného 
vlastníctva, ktoré 
zahŕňajú patenty, 
know-how, 
obchodné tajomstvá, 
ochranné známky, doménové názvy, 
priemyselné vzory a autorské práva, 
predstavujú jedny z najcennejších aktív a 
preto sú pri každej možnej príležitosti 
chránené zákonom. 

Zamestnanci majú povinnosť chrániť 
tieto aktíva. 

Skupina dbá na to, aby jej zamestnanci 
rešpektovali a neporušovali platné 
duševné vlastníctvo iných osôb. 

Používanie komunika čných zdrojov 
skupiny  

Komunikačné 
zdroje skupiny - 
e-mail, voicemail, 
internet, telefón (vrátane mobilného 
telefónu) a iné komunikačné prostriedky 
- sú majetkom SINTEX NP a majú sa 
používať na firemné účely. Na súkromné 
účely sa môžu používať vzhľadom na to, 
že si uvedomujeme, že súkromný a 
pracovný život je úzko prepojený a že 
správna rovnováha medzi nimi má úžitok 
tak pre skupinu SINTEX NP, ako aj pre 
jej zamestnancov. Toto používanie by 
však malo byť obmedzené na primeranú 
a nevyhnutnú mieru za daných okolností. 
Zamestnanci majú prísny zákaz používať 
e-mailový systém skupiny, internet alebo 
iný komunikačný prostriedok na 
akékoľvek nevhodné účely a nesmú 
posielať, ani prijímať odkazy ani obrázky, 
ktoré by sa mohli považovať za urážlivé, 
neprístojné alebo ponižujúce voči 
jednotlivcom. 

Etický kódex nemôže pokrývať každú 
situáciu, v ktorej sa môže zamestnanec 
potenciálne ocitnúť. Každý z nás musí 
pri uplatňovaní týchto zásad používať 
zdravý rozum a úsudok, študovať platné 
predpisy a smernice a požadovať radu 
buď od nadriadených alebo príslušného 
VP pre ľudské zdroje. 

UPLATŇOVANIE 

Povedomie a vzdelávanie  

Tieto zásady sa tlmočia prostredníctvom 
predpisov, postupov a pokynov spolu s 
príslušným školením, aby sa zabezpečila 
ich čo najširšia distribúcia v rámci 
skupiny. 

Etický kódex je k dispozícii všetkým 
zamestnancom SINTEX NP na 
intranetovej stránke skupiny a pre 
ostatné zainteresované osoby je 
zverejnený na jej internetovej stránke. 

„Obozretné 
poskytovanie 
informácií“  

„Jedno z našich 
najcennejších 

aktív“  

„Nepoužíva ť na 
nevhodné ú čely“  
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Hodnoty a etické zásady skupiny 
SINTEX NP sú súčasťou úvodného 
školiaceho programu pre nových 
zamestnancov. 

Dôsledky porušenia firemných zásad  

Všetci zamestnanci sú osobne 
zodpovední za to, že ich konanie a 
konanie ich podriadených bude plne v 

súlade s týmto etickým kódexom a 
všetkými platnými firemnými pokynmi. 
Porušenie niektorých pokynov môže mať 
výrazný a/alebo trvalý vplyv na imidž, 
obchodné vzťahy a finančnú situáciu 
skupiny SINTEX NP. Pokiaľ to umožnia 
okolnosti, SINTEX NP môže iniciovať 
civilné alebo trestné stíhanie a 
uplatňovať príslušné interné opatrenia.

 


