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Vyhlásenie manažmentu

Naši zamestnanci pomohli vytvoriť reputáciu spoločnosti 
AF Gruppen ako spoločnosti, na ktorú sa ľudia spoliehajú. 
Túto reputáciu každý deň ovplyvňuje správanie každého z 
našich zamestnancov.

AF Gruppen je rýchlo sa rozvíjajúca skupina na 
konkurenčnom trhu. Rast a ziskovosť závisia od nášho 
neustáleho odhodlania odhaľovať chyby alebo nedostatky 
v našich službách, procesoch a produktoch. Dodržiavanie 
našich základných hodnôt je preto nevyhnutné pre 
dosiahnutie dlhodobého úspechu na trhu.

Naša konkurencieschopnosť a miesto v spoločnosti sa 
začínajú a končia našou spoľahlivosťou. Žiadame preto 
všetkých našich zamestnancov, aby premýšľali a konali v 
súlade s našimi základnými hodnotami.
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Manažéri skupiny AF Gruppen majú všeobecnú 
zodpovednosť za vedenie spôsobom, ktorý vytvára kultúru, 
v ktorej sa uznáva, oceňuje a dodržiava dobré správanie. 
Náš kódex správania sa použije v procesoch rozvoja 
organizácie s cieľom vytvoriť takúto kultúru, záväzok a 
rozvinúť odborné znalosti.

Máme dôvod byť hrdí na skupinu, ktorú sme vytvorili.  
Niečo, čo sa budovalo v priebehu mnohých rokov, 
môžu zničiť jednotlivé udalosti. Preto musíme byť 
nekompromisní, pokiaľ ide o dodržiavanie nášho kódexu 
správania a konanie v súlade s našimi základnými 
hodnotami.

 
Vedenie spoločnosti
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Kódex správania obsahuje pravidlá, ktorými sa riadi 
skupina AF Gruppen, a všetci zamestnanci im musia 
porozumieť a dodržiavať ich.

Ak sa moje presvedčenie zmení a dostane sa do rozporu s 
kódexom správania alebo základnými hodnotami, prijmem 
následky a opustím skupinu.

Osobné vyhlásenie
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• Všetci zamestnanci alebo zamestnanci spoločností, v 
ktorých má AF Gruppen kontrolné podiely, a všetky 
osoby vymenované do spoločnosti a jej stopercentných 
dcérskych spoločností.

• Všetci zamestnanci v integrovaných pracovných 
partnerstvách.

• Tretie strany, ktoré majú so skupinou AF Gruppen 
uzatvorenú zmluvu. Skupina AF Gruppen vyžaduje, 
aby sa každý, kto zastupuje spoločnosť, riadil kódexom 
správania. Manažment pre príslušnú oblasť musí:

– Určiť ľudí alebo spoločnosti, ktoré vykonávajú činnosť 
v mene skupiny AF Gruppen v záležitostiach, na ktoré 
sa vzťahuje kódex správania

– Vyžadovať od týchto ľudí alebo spoločností 
dodržiavanie príslušných častí kódexu správania

– Poskytnúť týmto ľuďom a spoločnostiam vhodný 
úvod do kódexu správania

Na koho sa vzťahuje  
tento kódex
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• Mali by ste mať základné znalosti tohto kódexu správania 
a podrobné informácie o tom, ako ovplyvňuje vašu prácu

• Ak máte otázky týkajúce sa interpretácie pokynov, 
požiadajte o pomoc nadriadeného

• Ak máte podozrenie na možné porušenie kódexu 
správania, okamžite sa obráťte na svojho nadriadeného

• Choďte príkladom

Manažéri skupiny AF Gruppen vykonávajú vedenie 
na všetkých úrovniach takým spôsobom, aby vytvorili 
kultúru, v ktorej kódex správania oceňujú a rešpektujú 
všetci zamestnanci:

•  Buďte manažérom, ktorého je vidieť

•  Vždy riešte záležitosti alebo procesy, ktoré podľa vás 
porušujú kódex správania

•  Zaistite, aby zamestnanci pochopili, že výsledky sa 
nesmú dosahovať na úkor kódexu správania

•  Implementujte kontroly, ktoré identifikujú 
nedodržiavanie predpisov, a prijmite nápravné opatrenia

•  Používajte kódex správania pri procesoch, ktoré 
podporujú jeho prijatie a ktoré rozvíjajú organizáciu

•  Trestajte porušenia kódexu správania

Zodpovednosti zamestnancov
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Oznámenie znamená informovanie spoločnosti o 
sporných záležitostiach v spoločnosti. Všetci zamestnanci 
majú právo informovať spoločnosť o sporných 
záležitostiach.

Oznamovanie pomáha skupine AF Gruppen vyriešiť sporné 
záležitosti a zabrániť nežiaducim incidentom. Všetci 
zamestnanci majú právo informovať spoločnosť o sporných 
záležitostiach. Každý, kto správnym spôsobom informuje 
spoločnosť,

je chránený pred akýmikoľvek odvetnými opatreniami v 
dôsledku takéhoto oznámenia.

Oznámenie možno vykonať otvorene alebo anonymne. 
Oznámenie a totožnosť oznamovateľa sú dôverné. 
Informovať môžete priameho nadriadeného, vyššieho 
manažéra alebo oznámenie môžete odoslať e-mailom na 
adresu notification@afgruppen.com alebo pomocou 
formulára oznámenia na adrese www.afgruppen.com/
notification. Ak je to povolené, oznamovateľovi sa 
poskytnú informácie o tom, ako AF Gruppen rieši danú 
záležitosť a o výsledku.

Oznamovanie sporných  
záležitostí
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Medzi príklady sporných záležitostí patria nasledujúce 
skutočnosti

• Porušenie právnych predpisov, nariadení a kódexu 
správania

• Korupcia, sprenevera alebo iné formy finančných 
podvodov

• Obťažovanie, diskriminácia alebo zneužívanie 
návykových látok na pracovisku

• Nesprávne vykazovanie alebo manipulácia s finančnými 
výkazmi

• Ohrozenia života, zdravia a životného prostredia

Ďalšie informácie o oznamovaní v skupine AF Gruppen 
nájdete na webovej lokalite www.afgruppen.com/
notification
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Zamestnanci, ktorí porušia kódex správania, podliehajú 
sankciám, ktoré môžu zahŕňať disciplinárne opatrenia a 
stratu bonusov. Disciplinárne opatrenia môžu zahŕňať 
všetko od slovného varovania po ukončenie pracovného 
pomeru.  Ukončiť pracovný pomer alebo prepustiť 
niekoho môže riadiaci tím spoločnosti a manažéri 
obchodných jednotiek.

Príklady činností, ktoré môžu viesť k sankciám:

•  Porušenie kódexu správania

•  Požadovanie porušenia kódexu správania od ostatných

•  Neoznámenie porušenia kódexu

•  Odvetné opatrenia voči zamestnancovi za nahlásenie 
porušenia kódexu

•  Nedostatočne viditeľné vedenie pri zabezpečovaní 
dodržiavania kódexu

V prípade tretích strán môžu sankcie zahŕňať vylúčenie 
jednotlivcov, zníženie platieb a vypovedanie zmlúv.

Sankcie za porušenie  
kódexu správania
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Prispievate k dosahovaniu pracovného prostredia, kde 
neexistujú predsudky, diskriminácia, verbálne napádanie 
alebo obťažovanie.

Pri nábore, zamestnávaní, školení, odmeňovaní, 
povyšovaní, trestaní a iných pracovných záležitostiach sa 
postupuje bez ohľadu na priateľstvo, etnickú príslušnosť, 
farbu pleti, náboženstvo, národnosť, pohlavie, sexuálnu 
orientáciu, vek alebo zdravotné postihnutie.

Nesmie dochádzať k správaniu a činnostiam, ktoré 
nepodporujú dobré pracovné prostredie. To zahŕňa 
napríklad vyhrážky a násilné správanie, ako aj distribúciu, 
predaj, držbu a užívanie nelegálnych drog.

Nikto nesmie prísť do práce pod vplyvom alkoholu alebo 
iných omamných látok.

Neodporúčame, aby rodinní príslušnici a priatelia pracovali 
na rovnakom oddelení.

Rodinní príslušníci a priatelia by navyše nemali byť 
zamestnaní na pracovných pozíciách v spoločnosti AF 
Gruppen, kde kontrolujú prácu toho druhého alebo sú ich 
pracovné pozície inak nezlučiteľné.

Musíte sa snažiť dosiahnuť otvorenú a čestnú komunikáciu 
bez toho, aby ste znevažovali ostatných zamestnancov. 
Spoločnosť AF Gruppen sa snaží udržiavať jednoduchý, 
neformálny štýl a zároveň využívať jeho spoločné 
všeobecné silné stránky.

Pracovné prostredie
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Reputácia spoločnosti AF Gruppen je vašou 
zodpovednosťou. Spoločnosť AF Gruppen zastupujete 
pri jednaní so zákazníkmi, dodávateľmi, zástupcami 
zamestnancov, akcionármi, úradmi a kolegami v 
obchodnom a sociálnom kontexte. Musíte sa správať 
spôsobom, ktorý vzbudzuje dôveru a je kompatibilný s 
kódexom správania a našimi základnými hodnotami.

Morálka a svedomie spoločnosti sú reprezentované najmä 
jej zamestnancami a vedením.

Je samozrejmé, že v každej situácii musíte byť lojálni k 
spoločnosti AF Gruppen.

Lojalita však nesmie predstavovať prekážku vo vnútornej 
otvorenej komunikácii a diskusii, a to ani v prípade kritiky. 
Po prijatí rozhodnutia sa rozhodnutie musí vykonať rýchlo, 
lojálne a efektívne.

Spoločnosť AF Gruppen rešpektuje váš súkromný život a 
vašu dôstojnosť.

Ak má vaše správanie mimo práce negatívny vplyv na 
váš výkon alebo záujmy spoločnosti, vaše správanie sa 
stáva záležitosťou skupiny AF Gruppen a bude v rozpore s 
kódexom správania.

Osobné správanie
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Ak vám bol udelený prístup k osobným informáciám 
o zamestnancoch alebo za ne zodpovedáte, musíte sa 
ubezpečiť, že sa nezverejnia ani nezneužijú.

Zamestnanci alebo ľudia, ktorí prechádzajú procesom 
náboru, ktorí zastávajú alebo uvažujú o pozíciách v 
predstavenstve alebo pozíciách založených na dôvere 
v iných spoločnostiach, sú povinní objasniť všetky 
skutočnosti s cieľom ochrany pred akýmikoľvek 
problémami, ktoré sa týkajú lojality a bezúhonnosti.
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Vy ani nikto, kto je s vami spriaznený, nemôžete od 
spoločnosti AF Gruppen dostávať alebo kupovať produkty 
a služby.

• Výnimkou je kúpa domu. Vývoj a výstavba domov na pre-
daj v náš prospech je niečo, čím sa spoločnosť neustále 
zaoberá. Zamestnanci spoločnosti AF Gruppen si v rámci 
tohto rozvoja môžu kúpiť dom za rovnakých podmienok 
ako externí kupujúci. Uplatňujú sa tieto pravidlá:

–  Nákup nesmie byť financovaný skupinou AF Gruppen
–  Zamestnanci podieľajúci sa na vývoji, marketingu 

a predaji projektov, ktoré riadia, musia mať 
predchádzajúci súhlas tímu podnikového 
manažmentu na nákup domu alebo nehnuteľnosti,  
v ktorých skupina AF Gruppen vlastní podiel.

–  Stroje a zariadenia sa predávajú na voľnom trhu

•  Výnimkou je kupovanie pracovného oblečenia a položiek 
propagujúcich skupinu AF Gruppen. Takéto položky 
je možné zakúpiť v súlade s aktuálnymi dohodami 
spoločnosti.

•  Výnimkou sú dary a dary na vyjadrenie úcty od 
skupiny AF Gruppen, ktoré sú v súlade s príručkou pre 
zamestnancov

•  Výnimkou je zabavený tovar, ktorý je k dispozícii na 
zakúpenie. Cenu stanoví projektový manažér v súlade s 
trhovými podmienkami

Osobné financie
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•  Výnimkou je tovar vyrobený spoločnosťou AF Gruppen, 
ktorý je možné voľne kúpiť na otvorenom trhu. Takýto 
tovar sa môže predávať zamestnancom za cenu, ktorá 
zodpovedá štandardnému cenníku spoločnosti AF 
Gruppen. Upozorňujeme, že sa môže predávať iba tovar, 
nie služby

Môžete uskutočňovať súkromné nákupy prostredníctvom 
dodávateľov skupiny AF Gruppen. Nie je možné dohodnúť 
podmienky, ktoré sú lepšie ako podmienky obsiahnuté v 
dohode so skupinou AF Gruppen. Skupina AF Gruppen sa 
nebude zaoberať príslušnou fakturáciou.

Zamestnanci sa nesmú zúčastňovať na obchodných 
aktivitách, ktoré konkurujú, dodávajú tovar alebo 
poskytujú služby pre činnosti spoločnosti, prípadne sú s 
nimi priamo spojené. Ak dôjde k takejto situácii, príslušný 
zamestnanec má povinnosť informovať o tejto záležitosti 
riadiaci tím spoločnosti.

Konkurencia
Dodržiavame aktuálne právne predpisy a nariadenia  
o hospodárskej súťaži.

Nesmiete informovať ani diskutovať o cene a iných 
aspektoch hospodárskej súťaže s konkurentmi a s 
konkurentmi nesmiete uzatvárať žiadne formy dohôd.

Keď to umožňuje legislatíva v oblasti hospodárskej súťaže, 
skupina AF Gruppen môže vstupovať do spoločných 
projektov s konkurentmi. Môže k tomu napríklad dôjsť 
v prípade, ak žiadna zo strán zapojených do príslušného 
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spoločného podniku nemá kapacitu na to, aby uskutočnila 
projekt samostatne, a ak celkový spoločný podnik prináša 
sociálne výhody. Účasť v spoločnom podniku v rámci 
projektu z právneho hľadiska posúdi a schváli riadiaci tím 
spoločnosti.

Legislatíva a nariadenia
Legislatíva, nariadenia a kolektívne mzdové dohody 
predstavujú rámcové podmienky, ktoré skupina AF 
Gruppen musí dodržiavať. Naše obchodné jednotky a 
projekty sa budú plánovať a implementovať v súlade so 
zákonnými požiadavkami v príslušných krajinách.

Uskutočňujeme potrebné opatrenia, aby sa živnostníci a 
pracovníci vo výrobe mohli stať členmi odborov.

Musíte svedomite dodržiavať štandardy, postupy, pokyny 
a pracovné úlohy, ktoré vám určil váš nadriadený, ak sú v 
súlade s vašimi pracovnými podmienkami.

Aj keď by činnosť alebo opomenutie viedli k pozitívnym 
výsledkom pre skupinu AF Gruppen, výsledky sa nebudú 
akceptovať, ak sa dosiahnu porušením alebo obchádzaním 
zákonov, predpisov, aktuálnych interných štandardov, 
postupov a pokynov alebo tohto kódexu správania.
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So všetkými zákazníkmi a dodávateľmi sa musí 
zaobchádzať profesionálne.  Zamestnanci nebudú v mene 
spoločnosti vykonávať žiadne transakcie s príbuzným 
alebo blízkym priateľom.

Budeme obchodovať iba so zákazníkmi a dodávateľmi, 
ktorí zdieľajú náš zásadný a nekompromisný prístup k 
bezpečnosti a etike.

Skupina AF Gruppen dodržiava pokyny obsiahnuté v 
iniciatíve OSN Global Compact a etické usmernenia sú 
zohľadnené vo vyhlásení dodávateľa a v kódexe správania 
skupiny. Využívame iba dodávateľov, ktorí sú ochotní 
dodržiavať naše etické usmernenia.

Produkty budeme uvádzať na trh a predávať na základe 
ich vlastností a výhod využitia skupiny AF Gruppen ako 
dodávateľa. Nebudeme znevažovať našich konkurentov.

Všetka komunikácia so zákazníkmi a dodávateľmi sa bude 
vyznačovať úctou, otvorenosťou a čestnosťou.

Spoločnosť nesie organizačnú zodpovednosť za celý  
zmluvný systém. Zaviedli sa kontrolné postupy na  
odhalenie nezákonného obchodovania, prania špinavých 
peňazí a korupcie.

Očakávania zákazníkov v oblasti kvality sa plnia poskyto-
vaním podpory dodávateľom a výberom správnych dodá-
vateľov.  Dodávatelia, ktorí sú príliš malí na to, aby vyvinuli 
svoje vlastné podporné systémy a procesy zlepšovania, sa 
zahrnú do systémov a procesov skupiny AF Gruppen.

Zákazníci a dodávatelia



21

Zásadou skupiny AF je nulová tolerancia voči korupcii a 
podplácaniu.

Nebudete dávať ani dostávať dary a iné výhody, ktoré 
by mohli byť určené na vyvolanie pochybností o vašej 
bezúhonnosti, bezúhonnosti skupiny AF Gruppen a o 
vašom dodržiavaní platných predpisov.

Dary a ďalšie výhody malej hodnoty, ktoré sú bežné vo 
svete podnikania, možno dávať a prijímať za predpokladu, 
že k tomu nedôjde v súvislosti s prebiehajúcimi 
ponukovými konaniami.

Účasť na podujatiach, výletoch a večeriach a pod. so 
zákazníkmi alebo dodávateľmi schvaľuje riaditeľ príslušnej 
obchodnej jednotky. Spoločnosť AF uhrádza cestovné a 
diéty svojich zamestnancov. Podobné zásady sa uplatňujú 
na všetky podujatia organizované spoločnosťou AF.

Protikorupčné zásady
– dary a zábava
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Kladieme dôraz na udržiavanie dobrého poriadku.  
Všetko vrátane vybavenia, kultúry, sociálnych záležitostí 
a charakteru sa ďalej kombinuje a formuje tak, aby celok 
pôsobil dobrým estetickým dojmom.

Oblečte sa tak, aby ste vyzerali dobre upravení a spôsobom, 
ktorý preukazuje úctu zákazníkom, dodávateľom a 
kolegom.  Vo výrobných zariadeniach musíme vždy nosiť 
povinné bezpečnostné vybavenie. Pracovný odev musí 
byť v súlade s predpismi platnými v príslušnej obchodnej 
jednotke.

Kancelárie skupiny AF Gruppen sú okrem pracoviska aj 
miestom, kde sa so skupinou

AF Gruppen stretáva mnoho externých spolupracovníkov. 
Zamestnanci preto musia venovať osobitnú pozornosť 
svojmu pôsobeniu v úlohe zástupcu spoločnosti.

Zovňajšok a predpísané 
oblečenie
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Informácie poskytované skupinou AF Gruppen sú určené 
na to, aby umožnili vonkajšiemu svetu vytvoriť si presný 
obraz o našom podnikaní.

Vyhlásenia pre médiá sa uskutočnia iba v prípade, ak to 
schválil komunikačný riaditeľ alebo riadiaci tím spoločnosti.

•  Manažéri môžu komentovať problémy a procesy, ktoré 
spadajú do ich konkrétnych oblastí zodpovednosti, ak  
sú na to oprávnení

•  Podľa niektorých zmlúv môže informácie pre médiá 
vydávať iba klient

Na pracoviskách spoločnosti AF Gruppen nie je povolené 
používanie hlučných médií.

K účasti skupiny AF Gruppen na sociálnych sieťach v 
podobe vlastných stránok môže dôjsť až po konzultácii 
s riaditeľom komunikácie alebo s riadiacim tímom 
spoločnosti

Súkromná účasť na sociálnych sieťach nesmie viesť k  
tomu, že by

ktokoľvek iný vyvolával pochybnosti o vašej úlohe alebo 
neutralite.

Z dôvodu úcty k ostatným účastníkom stretnutia sa počas 
stretnutí nesmú používať mobilné telefóny.

Médiá a komunikácia
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Skupina AF Gruppen uznáva a rešpektuje vaše právo 
podieľať sa na finančných, obchodných a iných 
činnostiach mimo spoločnosti.

Musíte sa vyhnúť situáciám, ktoré by mohli viesť ku 
konfliktu medzi skupinou AF Gruppen a vašimi osobnými 
záujmami.  V žiadnom prípade sa nesmiete stať závislým od 
zákazníkov, akcionárov, dodávateľov alebo iných spojení 
skupiny AF Gruppen.

Príklady konfliktov záujmov

•  Finančné podiely v spoločnostiach, prostredníctvom 
ktorých môžete ovplyvniť podnikanie skupiny AF 
Gruppen

•  Platená druhá práca, ktorá by mohla ovplyvniť vašu prácu 
pre skupinu AF Gruppen

•  Obchodovanie so zákazníkmi alebo dodávateľmi, ktorých 
vlastníkom sú čiastočne alebo úplne rodinní príslušníci 
alebo blízki priatelia

Konflikty záujmov
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•   Obchodné vzťahy s bývalými zamestnávateľmi, 
spolupracovníkmi a spoločnosťami, s ktorými máte 
obchodné kontakty

•   Účasť v záujmových skupinách, spoločenstvách 
vlastníkov bytov a na politických aktivitách týkajúcich sa 
záležitostí, ktoré súvisia s vašou prácou pre skupinu AF 
Gruppen

•   Rozhodnutia zamestnať alebo povýšiť manželku/
manžela, partnerku/partnera, príbuzného alebo blízkeho 
priateľa

•   Romantický alebo iný osobný vzťah, ktorý by mohol 
viesť ku konfliktu záujmov s oblasťou zodpovednosti 
zamestnanca v skupine AF Gruppen

Informujte svojho nadriadeného o všetkých existujúcich 
aktivitách, finančných záujmoch, vzťahoch alebo známych, 
ktoré by mohli viesť k možnému konfliktu záujmov
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Vaša povinnosť mlčanlivosti sa netýka iba vonkajšieho 
sveta, ale aj vašich kolegov, ktorí nepotrebujú príslušné 
informácie pre svoju prácu.

Nezákonné využívanie in-
formácií v obchodnom styku
Všetci zamestnanci musia dodržiavať pravidlá skupiny  
AF Gruppen týkajúce sa využívania informácií v 
obchodnom styku. 

Ak máte akékoľvek informácie, ktoré by mohli mať vplyv 
na cenu akcií spoločnosti, s týmito informáciami sa musí 
zaobchádzať ako s dôvernými. Vy ani vaša rodina a priatelia 
nemôžete kupovať alebo predávať akcie skupiny AF 
Gruppen ani využívať iné finančné nástroje spojené so 
skupinou AF Gruppen, kým sa tieto informácie nezverejnia. 
Nikto z dôvodu svojej práce nemá právo použiť (zneužiť) 
informácie na získanie finančných výhod pre seba alebo 
ostatných. Zneužitie informácií pri nákupe/predaji akcií 
upravuje nórsky trestný zákon a môže viesť k ukončeniu 
pracovného pomeru.

Úplné pravidlá týkajúce sa využívania informácií v 
obchodnom styku sú vysvetlené na intranete skupiny  
AF Gruppen.

Dôvernosť
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Musíte sa oboznámiť s našimi základnými hodnotami a 
dodržiavať ich.

Zdravie, bezpečnosť a životné 
prostredie
Musíte sa dobre oboznámiť s pokynmi a pohotovostnými 
plánmi HSE, ktoré sa vzťahujú na vaše pracovisko.

Ochrana majetku skupiny  
AF Gruppen
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AF Gruppen ASA
Phone +47 22 89 11 00
afgruppen.com


