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EL A POSLANIE ETICKÉHO KÓDEXU

elom Etického kódexu je záväzným spôsobom definova
pravidlá správania sa spolo nosti Vodárenská spolo nos
Ružomberok, a. s. ( alej len VSR, a. s.) a jej všetkých
zamestnancov a externých spolupracovníkov s cie om
riadi ich správanie tak, aby bola dlhodobo uznávanou,
otvorenou, zodpovednou, dôveryhodnou a zákaznícky
orientovanou firmou.
Etický
kódex
obsahuje
princípy
spolo ensky
zodpovedného podnikania, ku ktorým sa Vodárenská
spolo nos Ružomberok, a. s. hlási.
Ako záväzne platný pracovno-právny predpis podlieha
zásadám riadenia dokumentácie a je on-line uverejnený na
web. stránke.
Nap aním zásad Etického kódexu vyjadruje VSR, a. s.
svoj prístup k spolo ensky zodpovednému podnikaniu,
udržate nému rastu a rozvoju.
Rešpektovanie a dodržiavanie Etického kódexu je
nevyhnutným predpokladom dosiahnutia stanovených
cie ov VSR, a. s. deklarovaných Politikou integrovaného
systému
manažérstva
a
Politikou
spolo ensky
zodpovedného podnikania.
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ZÁVÄZNOS

ETICKÉHO KÓDEXU

Etickým kódexom sa riadia všetci zamestnanci a externí
spolupracovníci VSR, a. s., ktorí majú povinnos
rešpektova všetky jeho ustanovenia.
Zásady a princípy vyplývajúce z Etického kódexu sú
sú as ou dokumentovaných interných školení.
Neustále rešpektovanie a dodržiavanie Etického kódexu
všetkými zamestnancami a externými pracovníkmi, je
nevyhnutným predpokladom dosiahnutia stanovených
strategických cie ov a udržate ného rozvoja VSR, a. s..
Súvisiace dokumenty:
Pracovný poriadok
Politika spolo ensky
spolo nosti

zodpovedného

podnikania

Program spolo ensky zodpovedného podnikania
S-VSR-66 Spolo ensky zodpovedné podnikanie a
reporting
KP-PP-19 Spolo ensky zodpovedné podnikanie a
reporting
GRI REPORT
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ZÁVÄZOK K ZÁKAZNÍKOM
VSR, a. s. si uvedomuje, že je zákaznícky orientovaná. Vo
vz ahu k svojim zákazníkom sa maximálne snaží
realizova podnikate ské aktivity takým spôsobom, aby
výsledkom bolo maximálne uspokojovanie ich požiadaviek
a o akávaní. VSR, a. s. buduje a udržiava so zákazníkmi
korektné vz ahy založené na odbornosti a úcte.
VSR, a. s. neustále ochra uje majetok svojich zákazníkov.

ZÁVÄZOK K AKCIONÁROM
VSR, a. s. realizuje svoju innos tak, aby neustále
ochra ovala a zvyšovala jej hodnotu, zve ovala jej
majetok a dosahovala o akávanú výkonnos , udržate ný
ekonomický rast a rozvoj.

Všetkým akcionárom sa zaväzuje podáva
asné,
dôveryhodné a úplné informácie. K svojim akcionárom sa
správa vždy korektne, estne, odborne a otvorene.
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ZÁVÄZOK K DODÁVATE

OM

A OBCHODNÝM PARTNEROM

VSR, a. s. buduje s dodávate mi korektné vz ahy založené
na transparentnosti a vzájomnej dôvere.
Dodržiava všetky podmienky vyplývajúce z dodávate skoodberate ských zmlúv a zárove to isté o akáva aj od jej
dodávate ov.
VSR, a. s. sa zaväzuje vo vz ahu k obchodným partnerom
dodržiava všetky dohodnuté zmluvné podmienky.
K svojim obchodným partnerom sa správa vždy korektne,
estne a otvorene.

ZÁVÄZOK K ZAMESTNANCOM
VSR, a. s. sa zaväzuje kontinuálne dodržiava Zákonník
práce SR a všetky platné
záväzné ustanovenia v
pracovnoprávnej oblasti, ako aj v oblasti udských práv a
bezpe nosti a ochrany zdravia pri práci.
Zaväzuje sa neustále predchádza
a zamedzova
diskriminácii
svojich
zamestnancov
a
externých
spolupracovníkov.
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ZÁVÄZOK

ZAMESTNANCOV

Zamestnanec reprezentuje VSR, a. s., preto na verejnosti
a v kontakte so zákazníkom koná tak, aby nepoškodil jej
dobré meno.
Zamestnanec sa správa k zákazníkom zdvorilo, estne,
zodpovedne, s cie om splni
o najvä šej miere ich
požiadavky a o akávania.
Zamestnanec chráni majetok vodárenskej spolo nosti a
používa ho v súlade s internými predpismi. Dodržiava
zásady Politiky integrovaného systému manažérstva,
Politiky spolo ensky zodpovedného podnikania a zásady
bezpe nosti a ochrany zdravia pri práci.
Zamestnanec nesmie poskytova informácie iné, ako
verejne prístupné informácie. Na pracovných po íta och
smie používa výlu ne legálne zakúpený softvér.
Zamestnanec sa pri výkone svojho povolania v maximálnej
možnej miere zdokona uje a vzdeláva.
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Zamestnanec sa správa zodpovedne k životnému
prostrediu. Pri hospodárení s vodou bezvýhradne
rešpektuje a dodržiava princípy trvalo udržate ného rozvoja
a dodržiava relevantné zákony, nariadenia, interné
smernice, pracovné manuály a poriadky.
Zamestnanec musí zachováva ml anlivos o interných
záležitostiach vodárenskej spolo nosti aj po skon ení
pracovného pomeru. V maximálnej miere sa snaží, aby sa
prípadné problémy a konflikty riešili vo vnútri vodárenskej
spolo nosti.
Zamestnanec je povinný predchádza konfliktu záujmov,
ktorý vzniká, ke jeho súkromné aktivity ohrozujú záujmy
vodárenskej spolo nosti.
Ak vznikne konflikt záujmov alebo ak má zamestnanec
pochybnosti, i sa nedostane do konfliktu záujmov,
písomne predloží žiados o riešenie jeho priamemu
nadriadenému.
Zamestnanec nesmie poskytova ani prijíma úplatky.
Musí sa snaži vyhnú situáciám, ktoré by ho zaväzovali
splni nejakej inej osobe alebo firme želania na úkor VSR,
a. s.. Prija dar, s vylú ením finan ného daru možno iba
vtedy, ak tento dar nemá pre obdarovaného zaväzujúci
charakter.
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ZÁVÄZOK K ENVIRONMENTU, REGIÓNU
A ŠTÁTU

VSR, a. s. zodpovedne pristupuje k tvorbe a ochrane
životného
prostredia
nad
rámec
relevantnej
environmentálnej legislatívy prostredníctvom plnenia
požiadaviek ISO 14001:2004, ktoré sa vz ahujú na jej
certifikovaný environmentálny manažérsky systém.
V súlade s trvalo udržate ným rozvojom uprednost uje
preventívne opatrenia pred represívnymi, znižovaním rizík
a neustálym predchádzaním významných negatívnych
environmentálnych dopadov svojich inností na životné
prostredie.
VSR, a. s. sa v oblasti tvorby a ochrany životného
prostredia zaväzuje presadzova také ciele a programy,
ktoré sú v súlade s jej poslaním, podnikate skou stratégiou,
a politikou.
VSR, a. s. sa zaväzuje vytvára a udržiava korektné
vz ahy s orgánmi štátnej správy, územnej samosprávy,
médiami a verejnými organizáciami.
Budovaním, rozširovaním a efektívnym udržiavaním
vodovodných a kanaliza ných sietí VSR, a. s. vytvára
podmienky na sociálny a ekonomický rozvoj mesta
Ružomberok a obcí v okrese Ružomberok.
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PORUŠENIE ETICKÉHO KÓDEXU
V závažných prípadoch porušenia Etického kódexu sa
predkladá informácia riadite ovi VSR, a. s..
Následne sa operatívne navrhnú konkrétne opatrenia na
predchádzanie prípadných porušení.
Porušenie Etického kódexu sa postihuje pod a závažnosti
jeho porušenia, v súlade so Zákonníkom práce SR a platnou
Kolektívnou zmluvou.

ZÁVERE

NÉ USTANOVENIA

Etický kódex schválil predseda predstavenstva a riadite
spolo nosti Vodárenská spolo nos Ružomberok, a. s..
Za dokumentované oboznamovanie zamestnancov a
externých spolupracovníkov zodpovedá poverenec
integrovaného systému manažérstva.
Etický kódex nadobúda platnos a ú innos
a 21. decembra 2010.
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