
ETICKÝ KÓDEX HESCON s.r.o.

I. Preambula

1.1 Etický kódex vychádzajúci z firemných hodnôt je súhrnom postojov a noriem správania, ktoré sa 
manažéri i zamestnanci zaväzujú dodržiavať.  

1.2 Dobré meno spoločnosti a oprávnená dôvera zo strany obchodných partnerov patria 
k najdôležitejším hodnotám spoločnosti.  

1.3 Všetci zamestnanci sú povinný konať v súlade s týmto etickým kódexom, zachovať morálny 
štandard v obchodnom aj pracovnom správaní, vytvárať atmosféru vzájomnej dôvery a úcty.

II. Princípy

A/ Vedenie spoločnosti

1.  Dbá, aby zamestnanci boli informovaní a poznali zámery a ciele spoločnosti.

2.  Venuje pozornosť odbornému a osobnému rastu svojich zamestnancov v súlade s potrebami 
spoločnosti.

3.  Sa zaväzuje vytvárať podmienky pre dôstojnú prácu a pracovné prostredie bez predsudkov.

4.  Nebude tolerovať žiadnu formu obťažovania.

5.  Podniká v súlade so zákonom, vzťahy s obchodnými partnermi zakladá na vzájomnej dôvere bez 
akéhokoľvek zvýhodňovania.

6.  Považuje všetky informácie o obchodných partneroch a obchodných podmienkach za dôverné.

B/ Zamestnanec

1.  Nesie zodpovednosť za svoje konanie. Správa sa tak, aby neškodil svojim spolupracovníkom, 
nekomplikoval prácu a nebránil v iniciatíve.

2.  Je povinný chrániť informácie súvisiace s podnikateľskými aktivitami spoločnosti, ktoré sa 
považujú za dôverné.

3. Neposkytuje žiadne informácie o činnosti spoločnosti, finančnej situácii, personálnych 
a interných údajoch.

4.  Vystupuje nielen ako súkromná osoba, ale aj ako reprezentant spoločnosti, preto aj na verejnosti 
musí dbať na jej dobré meno a ochraňovať jej záujmy.

5.  Rešpektuje podnikateľské aktivity spoločnosti a svoje pracovné úsilie smeruje k dosiahnutiu 
vytýčených cieľov.

6. Dodržiava platné predpisy v oblasti životného prostredia svoju prácu vykonáva tak, aby 
nedochádzalo k ohrozeniu a znečisťovaniu životného prostredia.

7.  Je povinný chrániť zverený majetok pred stratou, poškodením, zneužitím alebo zničením.
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8.  V prípade, že hrozí nebezpečenstvo, je povinný podľa možností a schopností sa pokúsiť škode 
zabrániť, a ak to nie je v jeho silách, je povinný na túto skutočnosť upozorniť.

9. Pre všetkých dodávateľov vytvára rovnaké obchodné podmienky a nepreferuje jedného 
dodávateľa pred druhým.

10.  Neprijíma od dodávateľa žiadne finančné a vecné dary.

11.  Dbá, aby jeho oblečenie a zovňajšok zodpovedal estetickým kritériám spoločnosti, dodržuje 
všeobecné platné normy  spoločenského správania.

12.   Berie na vedomie, že etický kódex je vnútornou normou záväznou pre všetkých zamestnancov 
a potvrdzuje, že sa ním bude riadiť.

V Trenčíne, dňa 5.2. 2009                Ing. Erik Hrnčiar
Riaditeľ spoločnosti


