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Etický kódex 

Etický kódex pre všetkých dodávateľov firmy Cover3s, s.r.o. 

Úspech spoločnosti Cover3s je založený na transparentnosti, spoľahlivosti,  inováciách, 
otvorenej komunikácii a zodpovednosti. Pestujeme korektné obchodné vzťahy k našim 
dodávateľom a poskytovateľom služieb k úžitku našej spoločnosti a pre dodávateľov 

1. Všeobecné ustanovenia 

Spoločnosť Cover3s vyžaduje od svojich dodávateľov a poskytovateľov služieb, aby sa 
hlásili k etickému vystupovaniu a neobmedzene dodržiavali všetky platné národné 
zákony ako aj medzinárodné dohody a dbali na dodržiavanie ľudských práv v zmysle 
medzinárodne uznávaných noriem. 

Aj spoločnosť Cover3s  sama sa drží zásad prísnej legislatívy vo všetkých konaniach, 
opatreniach, zmluvách a iných postupoch vo svojom podniku. Každý pracovník je 
osobne zodpovedný za dodržiavanie zákonov v rámci jeho pracovnej oblasti. Vedúci 
pracovníci sú zodpovedný za to, aby neboli v rámci ich oblasti zodpovednosti 
porušované žiadne zákonné ustanovenia, ktorým by mohlo byť zvýšenou pozornosťou 
zabránené. 

2. Diskriminácia 

Spoločnosť Cover3s ochraňuje morálnu integritu svojich zamestnancov a garantuje ich 
právo na pracovné podmienky rešpektujúce dôstojnosť jednotlivca.  Spoločnosť 
Cover3s očakáva, že sa ich obchodný partneri k ich pracovníkom správajú férovo 



a rovnoprávne a hlási sa k princípu rovnakých šancí, ktoré zakazujú akúkoľvek 
diskrimináciu. Nestrpíme žiadnu diskrimináciu podľa veku, náboženstva, politického 
presvedčenia (pokiaľ toto spočíva na demokratických princípoch a tolerancii voči inak 
zmýšľajúcim), pohlavia, sexuálnej orientácie, etnickej príslušnosti, sociálneho pôvodu, 
farby pleti, štátnej príslušnosti, jazyka,  nepriaznivého zdravotného stavu alebo 
zdravotného postihnutia, genetických vlastností alebo z akýchkoľvek iných dôvodov. 

3. Práca detí, alebo nútená práca 

Za žiadnych okolností neakceptujeme prácu detí alebo nútenú prácu a neuzatvárame 
žiadne zmluvy s dodávateľmi a poskytovateľmi služieb, ktorí takúto prácu praktikujú, 
resp. trpia. 

V spoločnosti Cover3s sa dodržiavajú príslušné predpisy a zmluvy týkajúce sa 
pracovného času a pravidelnej zaplatenej dovolenky na zotavenie. Dodržiavanie týchto 
predpisov a zmlúv očakáva naša spoločnosť aj od dodávateľov a poskytovateľov 
služieb. 

4. Pracovné prostredie 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci sú pre Cover3s prvoradé.Všetci naši pracovníci  
majú nárok na bezpečné zdravé pracovné prostredie. Zdravie, bezpečnosť na 
pracovisku a pracovné podmienky hodné človeka sú dôležitými základnými prvkami 
politiky podniku. Naši dodávatelia a poskytovatelia služieb musia mať primerané 
smernice na ochranu zdravia pri práci a musia zabezpečiť  ich použitie a presadenie.  

Je zakázaný akýkoľvek druh obťažovania , bez ohľadu na zámer, priamo či nepriamo, 
telesné alebo verbálne. Ako dodávateľ sa musíte postarať , aby mohli všetci vaši 
pracovníci pracovať v prostredí voľne, bez akéhokoľvek obťažovania.. 

Je uznané právo všetkých zamestnancov vytvárať zastúpenie zamestnancov a viesť 
jednania za účelom riešenia pracovných podmienok. Takéto právo očakáva naša 
spoločnosť Cover3s  aj u svojich dodávateľov a poskytovateľov služieb. 

5. Ochrana životného prostredia 



Spoločnosť Cover3s pri výkone svojej podnikateľskej činnosti dodržiava platné zákony 
a predpisy týkajúce sa životného prostredia. Okrem toho sa snažíme minimalizovať 
možné škodlivé vplyvy na životné prostredie. Spoločnosť Cover3s sa zasadzuje za súlad 
medzi človekom a prírodou, technikou, pokrokom a právom nových generácií na zdravé 
životné prostredie.  Od našich dodávateľov a poskytovateľov služieb očakávame, že 
budú tieto zásady tiež dodržiavať. 

6. Duševné vlastníctvo 

Spoločnosť Cover3 s zachováva dôvernosť informácií získaných v obchodných 
vzťahoch, neposkytuje ich tretím osobám a bráni ich zneužitiu. Spoločnosť  Cover 3s 
očakáva od svojich odberateľov, dodávateľov a poskytovateľov služieb, že budú 
dodržiavať všetky platné zákony krajiny a tiež medzinárodné dohody a neporušia  
práva duševného vlastníctva spoločnosti Cover3s , ani tretích osôb. 

7. Korupcia, dary, konflikt záujmov 

Korupcia predstavuje negatívny spoločenský jav a je prekážkou dobrého fungovania 
spoločnosti.  Spoločnosť Cover3s  odmieta a zavrhuje korupciu v akejkoľvek forme , 
kedykoľvek a za akýchkoľvek okolností. Naša spoločnosť je presvedčená, že úspech 
udržateľné výsledky a rast dosiahne v čestnom konkurenčnom boji vďaka  svojim 
kvalitným a hodnotným produktom a službám. Aby si spoločnosť Cover3s udržala 
dôveru svojich partnerov, vyhýba sa všetkým formám korupcie a tiež takým aktivitám, 
ktoré by mohli byť vnímané ako forma korupcie.    

Dary resp. iné výhody  v podobe peňažnej hotovosti, nákupných poukazov, akcií, 
provízií , pohostenie,  pozvanie na športové alebo kultúrne podujatie ( pokiaľ nie je 
organizátorom dodávateľ resp. poskytovateľ služieb) nie sú prípustné za žiadnych 
okolností.  

Spoločnosť Cover3s poskytuje len  také dary a pozornosti, ktoré nemôžu vzbudiť 
dojem , že ako protihodnota je očakávané určité správanie , obchodné alebo iné 
rozhodnutie, alebo ktoré by boli v rozpore s právom, obchodnou praxou alebo etickým 



kódexom partnerov, s ktorými má spoločnosť Cover3s obchodné alebo iné právne 
vzťahy.  

Propagačné predmety, ktoré daruje spoločnosť svojim partnerom, sú vnímané ako 
podpora imidžu a jej obchodného mena. 

Zapájanie zamestnancov do činností, pri  ktorých dochádza ku konfliktu záujmov, resp. 
pri ktorých by mohlo dôjsť ku konfliktu záujmov nie je povolené. 

Vyššie uvedených je len zopár príkladov(existuje ich oveľa viac), ktoré by ste ako náš 
obchodný partner nemal nikdy ponúknuť nášmu kolegovi alebo jeho rodine. 

Žiadame vás , aby ste Cover3s informovali o akomkoľvek pokuse, žiadosti zo strany 
našich kolegov ponúknuť alebo získať neprimerané výhody. 


