
Kódex etiky pracovníkov spoločnosti REDING s. r. o. 
 

 
predstavuje pre pracovníkov spoločnosti REDING s. r. o. (ďalej len spoločnosť) písomne zhrnutie 
etických princípov, noriem a pravidiel, ktoré sú všeobecne záväzné pre pracovníkov spoločnosti aj 
každý spolupracujúci subjekt. Vymedzuje zásady vzájomného správania sa v rámci spoločnosti, 
dodávateľsko- odberateľských vzťahov, orgánov štátnej správy a samosprávy, ako aj vzťahy 
s konkurenciou. Tieto princípy zahŕňajú aj nasledovné: 
 

1. dodržiavať všetky platné zákony, vyhlášky a normy,  
 
2. dodržiavať vysoké morálne hodnoty, rešpektovať práva a dôstojnosť všetkých osôb, s ktorými 

prichádzajú do styku,  
 

3. neprijímať žiadne nezákonné výhody, ani neposkytovať takéto výhody iným osobám, 
 

4. žiadnym spôsobom nekonkurovať aktivitám spoločnosti a vyvarovať sa konfliktu záujmov, 
ktoré by mohli spoločnosť poškodiť. Ak sa vyskytne akýkoľvek súkromný záujem zamestnanca 
v rozpore s jeho pracovnými povinnosťami a bude tak dochádzať ku konfliktu záujmov, je 
nevyhnutné riešiť to  s vedením spoločnosti.  

 
5. informácie o aktivitách spoločnosti, jej finančných ukazovateľoch, technické a interné 

dokumenty spoločnosti považovať za dôverné, nepripustiť zneužitie hmotného alebo 
duševného vlastníctva spoločnosti,  

 
6. dbať o maximálnu spokojnosť zákazníkov prostredníctvom poskytovania vysoko kvalitných 

služieb v stanovených termínoch za primerané ceny,  
 

7. dbať o svoj zovňajšok, telesnú a duševnú hygienu, pričom oblečenie zodpovedá výkonu 
funkcie alebo očakávaným pracovným aktivitám, 

 
8. chrániť svoje zdravie, zdravie svojich spolupracovníkov, ako aj tretích osôb, a to dôsledným 

dodržiavaním pracovno-bezpečnostných opatrení a postupov,  
 

9. vyvarovať sa požívaniu škodlivých a návykových látok na pracovisku,  
 

10. rešpektovať právo spolupracovníkov na vlastný názor, kultúrne hodnoty, náboženské 
vyznanie, politické zmýšľanie, sexuálnu orientáciu a rešpektovať právo rovnakých možností 
a príležitostí pre všetkých bez predsudkov a bez ohľadu na pohlavie, farbu pleti, národnosť a 
pôvod,  
 

11. dodržiavať zákaz organizovania politických aktivít v priestoroch spoločnosti, alebo v mene 
spoločnosti, 

 
12. dbať o sústavný a všestranný rozvoj prostredníctvom vzdelávania a získavania nových 

skúseností a zručností,   
 

13. počas plnenia pracovných povinností dbať na ochranu životného prostredia.  
 

 

        


