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Etický kódex spoločnosti MPM steel s.r.o. je ofi-
ciálny dokument, ktorý má strategický význam. 
Cieľom Etického kódexu spoločnosti MPM steel 
s.r.o.  je stanoviť etický rámec, v ktorom by sa mali 
pohybovať všetci zamestnanci spoločnosti a všet-
ci tí, ktorí vystupujú v jej mene. Etický kódex reg-
uluje správanie zamestnancov, napomáha vyhnúť 
sa nezákonnému a nemorálnemu konaniu, 
pomáha riešiť konfliktné situácie na pracovisku a 
je zárukou pre obchodných partnerov a verejnosť, 
že spoločnosti záleží na etickom správaní a je 
spoľahlivým partnerom. Etický kódex spoločnosti 
MPM steel s.r.o.  je založený na etických princípoch 
rešpektovania ľudskej dôstojnosti, čestnosti, toler-
ancii, zodpovednosti, povinnosti a spravodlivosti. 
Spoločnosť sa zaväzuje vo svojich podnikateľských 
aktivitách rešpektovať zákony SR a EU, dodržiavať 
pravidlá hospodárskej súťaže, nepodporovať ko-
rupciu, správať sa v súlade s dobrými mravmi a 
prispievať k vytváraniu spoločenského dobra. 
Spoločnosť vníma ochranu životného prostre-
dia ako hodnotu a podporuje taký spôsob pod-
nikania, ktorý je v súlade s koncepciou trvale 
udržateľného rozvoja. Spoločnosť nepodporuje 
finančne a ani iným spôsobom žiadne politické 
strany a hnutia. Spoločnosť si je vedomá, že je 
súčasťou spoločenského diania, a preto podporu-
je realizáciu spoločenských aktivít formou spon-
zoringu. Sponzorské aktivity smeruje najmä do 
podpory diania v obci.

VZŤAHY SPOLOČNOSTI MPM steel s.r.o. K 
OBCHODNÝM PARTNEROM

Pre spoločnosť sú korektné obchodné partnerské 
vzťahy veľmi dôležité. Spoločnosť si uvedomuje 
kľúčové postavenie spokojných obchodných part-
nerov vo svojich podnikateľských aktivitách, preto 
sú tieto vzťahy založené na vzájomnej úcte a dô-
vere. Zodpovednosť, spoľahlivosť, slušnosť a čest-
nosť v obchodnom styku považuje za základné 
piliere spolupráce so svojimi obchodnými partner-
mi. Každý obchodný partner spoločnosti sa môže 
spoľahnúť na diskrétnosť pri ochrane informácií, 
ktoré spoločnosť získava pri svojej činnosti. Každý 
zamestnanec spoločnosti chráni informácie, zach-
ováva obchodné tajomstvo vo vzťahu k obchod-
ným parterom a zabezpečuje, aby tieto informá-
cie neboli zneužité. Získané informácie považuje 

za dôverné a ich zverejnenie, resp. spôsob zvere-
jnenia sa deje na základe dohody s partnermi pri 
plnom rešpektovaní platných zákonov. 
Spoločnosť sa zaväzuje byť čestným, spoľah-
livým a dôveryhodným partnerom pre všetkých, s 
ktorými prichádza do obchodného styku v rámci 
podnikateľských činností. 
Spoločnosť sa zaväzuje dodržiavať všetky povinno-
sti, ktoré pre ňu vyplývajú z uzatvorených obchod-
ných zmlúv. Pokiaľ z nejakých neočakávaných 
závažných dôvodov by nemohla splniť svoje záväz-
ky, bude neodkladne informovať svojich partnerov 
a hľadať riešenie, ktoré je akceptovateľné pre všet-
ky zúčastnené strany. 
Spoločnosť MPM steel s.r.o. chráni a rešpektuje 
dobré meno a majetok obchodných partnerov. 

VZŤAHY SPOLOČNOSTI MPM steel s.r.o. 
KU KONKURENCII 

Spoločnosť považuje konkurenčné firmy za rovno-
cenných profesionálnych partnerov a hospodársku 
súťaž za prirodzenú súčasť podnikania. Rešpek-
tuje a podporuje férové pravidlá konkurenčného 
boja a nedopúšťa sa nekalých praktík. 
Spoločnosť podporuje výmenu poznatkov a 
skúseností a koordináciu pri riešení spoločných 
problémov. 
Spoločnosť nezískava informácie o konkurentoch 
nezákonným alebo neetickým spôsobom. 

VZŤAHY SPOLOČNOSTI MPM steel s.r.o. 
K ŠTÁTNYM ORGÁNOM A ORGÁNOM 
VEREJNEJ SPRÁVY 

Spoločnosť sa riadi všeobecne platnými legis-
latívnymi pravidlami, normami a zákonmi danými 
štátom. 
Spoločnosť poskytuje štátnym orgánom a 
orgánom štátnej správy pravdivé, relevantné a 
včasné informácie. 

VZŤAHY SPOLOČNOSTI MPM steel s.r.o. 
K ZAMESTNANCOM

Spoločnosť si jasne a zreteľne uvedomuje, že pod-
stata jej podnikania spočíva v ľuďoch, ktorí v nej 
pracujú. Tvoriví ľudia s rozsiahlymi skúsenosťami a 
poznatkami v predmetnej odbornej oblasti, osob-
nostnými kvalitami a osobnými ambíciami, ktoré 
sú v zhode s víziou a poslaním spoločnosti, sú na-
jväčším bohatstvom spoločnosti. 

Spoločnosť dbá o to, aby svojim zamestnancom 
vytvárala optimálne sociálne podmienky, prí-
jemnú a pokojnú atmosféru pre vysokokvalifiko-
vanú a tvorivú prácu. 

Spoločnosť všestranne podporuje profesionálny 
rast zamestnancov, ktorý je v súlade s potrebami 
jej rastu a s cieľom vytvoriť jedinečný tím vysokok-
valifikovaných odborníkov. 
Spoločnosť dodržiava Zákonník práce a všetky 
zákonné opatrenia, ktoré upravujú pracovno-
právne vzťahy. Spoločnosť nezasahuje do súkrom-
ného a rodinného života zamestnanca. 

VZŤAHY ZAMESTNANCOV 
K SPOLOČNOSTI MPM steel s.r.o. 

Základným východiskom komunikácie všetkých 
zamestnancov spoločnosti je vzájomná úcta, 
rešpektovanie ľudských práv a zdržanie sa od 
akejkoľvek formy diskriminácie. Zodpovednosť, 
slušnosť a tolerancia charakterizujú správanie 
každého zamestnanca firmy. Všetci zamestnanci 
spoločnosti sa podieľajú na vytváraní atmosféry ot-
vorenosti, kolegiálnosti a spolupatričnosti. Každý 
zamestnanec na verejnosti poskytuje o spoločno-
sti len také informácie, ktoré sú bežne prístupné.
Všetci zamestnanci spoločnosti zachovávajú 
mlčanlivosť vzhľadom na informácie, ktoré získa-
vajú počas pracovného pomeru. Tieto informá-
cie sa považujú za dôverné. Každý zamestnanec 
spoločnosti chráni duševné a materiálne vlast-
níctvo spoločnosti. 
Hmotný a nehmotný majetok spoločnosti použí-
va výhradne na pracovné účely. Použitie na iné, 
než pracovné účely musí byť v súlade s internými 
predpismi spoločnosti. 

KONFLIKT ZÁUJMOV

Každý zamestnanec spoločnosti koná vo svojom 
pracovnom a súkromnom živote tak, aby sa vy-
varoval vzniku konfliktu záujmov. Konfliktom záu-
jmov sa rozumie každá situácia, keď osobné záu-
jmy zamestnanca ohrozia plnenie jeho záväzkov 
k spoločnosti alebo záujmy spoločnosti. Zamest-
nanec nesmie využívať svoje postavenie a funkciu 
v spoločnosti na súkromné účely a musí sa vyhýbať 
vzťahom, ktoré prinášajú so sebou riziko korupcie. 
Zamestnanci na všetkých riadiacich pozíciách a 
členovia manažmentu sú povinní konať čestne, 
korektne, efektívne, nestranne, transparentne, v 
súlade so zásadami slušného správania a tak, aby 

nedošlo ku konfliktu jeho osobných záujmov so 
záujmami, ktoré sa môžu týkať plnenia jeho pra-
covných povinností. 

BEZPEČNOSŤ PRÁCE 

Spoločnosť dodržiava všetky bezpečnostné prav-
idlá práce dané slovenskou legislatívou, zákonné 
normy a smernice, ktoré sa týkajú zdravia a bez-
pečnosti práce zamestnancov. Zároveň vyžaduje 
od všetkých svojich zamestnancov, aby rešpek-
tovali všetky predpisy týkajúce sa bezpečnosti 
práce na svojom pracovisku, ako aj na pracovisku 
obchodných partnerov. V spoločnosti je nulová 
tolerancia k požívaniu alkoholu na pracovisku  a 
k používaniu drog alebo iných omamných látok 
vôbec. 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

Spoločnosť kladie mimoriadny dôraz na ochra-
nu životného prostredia svojím správaním a pod-
porou aktivít zameraných na jeho osvetu a ochra-
nu. 

Spoločnosť prijíma preventívne opatrenia 
znižujúce environmentálne riziká a usiluje sa 
odstraňovať, resp. zmierňovať dosah svojej pod-
nikateľskej činnosti na životné prostredie, a to pros-
tredníctvom dodržiavania všeobecne záväzných 
právnych predpisov. 

Všetci zamestnanci firmy MPM steel s.r.o.  sú po-
vinní konať v súlade s týmto Etickým kódexom

                                                                                                                 
vedenie spoločnosti 

MPM steel s.r.o.


