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ľudský faktor predstavuje jednu z najzákladnejších zložiek úspechu a dobrého mena Skupiny MOL. Vysoký výkon a angažovanosť našich zamestnan-
cov sú spojené s ich etickým správaním. Sme hrdí na skutočnosť, že etické správanie má v spoločnostiach Skupiny MOL dlhú tradíciu a systém riade-
nia kultúry a etiky je už integrálnou súčasťou ich každodenných aktivít. Vďaka tomu sú strategické ciele Skupiny vybudované na pevných etických zá-
kladoch a jej zamestnanci ich denne uplatňujú pri svojej činnosti. Pre Skupinu MOL je mimoriadne dôležité, aby si všetci zamestnanci a obchodní part-
neri plne uvedomovali pravidlá stanovené v našom etickom kódexe a aby uplatňovali jeho hodnoty a očakávania pri svojej práci a vo svojom živote.

Zámerom etického kódexu je zabezpečiť, aby jeho princípy poslúžili ako návod pri riešení etických problémov. Etické hodnoty a príslušné pravidlá sa 
vzťahujú na všetkých zamestnancov a obchodných partnerov spoločností Skupiny MOL. Etický kódex sa, prirodzene, nemôže venovať každému jed-
notlivému problému, ktorý sa môže vyskytnúť. Je iba súčasťou systému, podporujúceho kultúru etického riadenia, v ktorom zohráva kľúčovú úlohu 
osobnosť a príkladné správanie manažérov, ktorí sú pri všetkých rozhodnutiach a vo svojich individuálnych etických kódexoch správania oddaní hod-
notám Skupiny.

Úspešne čeliť výzvam konkurenčného prostredia môžeme z dlhodobého hľadiska len prijatím pravidiel morálnej zodpovednosti, a to ako jednotlivci, aj 
ako celá Skupina. Dobré meno Skupiny môžeme udržiavať iba bezúhonným riadením podnikania a úplným dodržiavaním zákonov. Vypracovanie etic-
kého kódexu však nie je vynútené vonkajšími vplyvmi, ale je výsledkom vlastnej vnútornej snahy Skupiny MOL. Naša zodpovednosť nie je limitovaná 
hranicami jednotlivých spoločností. Spoločnosť MOL si plne uvedomuje skupinovú zodpovednosť voči všetkým interným a externým zainteresovaným 
subjektom. Rovnako ako od našich zamestnancov, očakávame aj od našich obchodných partnerov, že pri riadení svojich spoločností zabezpečia úpl-
né dodržiavanie pravidiel kódexu. Naše informovanie druhých strán o etických pravidlách je zámerné a cielené.

Nečestné konanie, či dokonca už aj zjavne nečestné úmysly akéhokoľvek zamestnanca môžu veľmi ľahko ohroziť dôveru voči celej Skupine MOL ako 
celku. Preto je naším jednoznačným zámerom a záväzkom, aby akékoľvek porušenie pravidiel stanovených v Etickom kódexe nevyhnutne viedlo k 
prísnym trestom. Kódex preto obsahuje prísne požiadavky a my nielen očakávame, ale aj kontrolujeme dodržiavanie etických kritérií. Pravidlá etické-
ho kódexu sa, samozrejme, vzťahujú na každého, bez ohľadu na jeho pracovnú pozíciu. 

Náš spoločný zámer a cieľ je jasný. Chceme zachovať a posilniť etické základy našich podnikateľských činností a chrániť základné hodnoty vytýčené 
v kódexe. 

Rozhodli sme sa, že budeme podporovať etické riadenie prostredníctvom ľudí vo vedúcich pozíciách a od každého zamestnanca a obchodného part-
nera budeme žiadať, aby sa k tomuto úsiliu pridal a pomohol nám dosiahnuť náš spoločný cieľ.

Vážení spolupracovníci a obchodní partneri,
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Zsolt Hernádi
Chairman-CEO

József Molnár
GCEO
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Účel Etického kódexu Skupiny MOL

Účelom kódexu je poskytnúť prehľad etických pravidiel, 
ktoré Skupina MOL považuje za základné pravidlá svo-
jej úspešnej činnosti, všetkým zainteresovaným subjek-
tom v rámci Skupiny, aj mimo nej. Etický kódex Skupiny 
MOL uznáva základné ľudské práva a etické zásady ako 
je bezúhonnosť, čestnosť, dôvera, úcta, ľudskosť, tole-
rancia a zodpovednosť.

Skupina MOL zámerne preberá spoločnú zodpovednosť 
za všetky interné a externé zainteresované subjekty. 
Skupina MOL očakáva od týchto subjektov, že sa budú 
správať a konať v súlade s týmito pravidlami, pomáhať 
pri identifikácii a riešení etických problémov a podporo-
vať proces nahlasovania porušenia etických zásad.

Etický kódex vo všeobecnosti

Etický kódex Skupiny MOL (ďalej nazývaný „kódex“) opi-
suje etické pravidlá prijaté Skupinou MOL, ktoré sa vzťa-
hujú na všetkých interné a externé záujmové skupiny po-
čas riadenia podnikateľských činností.

Stručne povedané, kódex predstavuje etické pravidlá, 
ktoré treba dodržiavať, upozorňuje na jeho možné poru-
šenia, poskytuje návod pri identifikácii a riešení etických 
problémov a vysvetľuje, ako treba hlásiť porušenia etic-
kých zásad.
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Témy niektorých častí kódexu sa výraznejšie sústreďujú na 
určité oblasti podnikania a určité organizačné jednotky. Tre-
ba však zdôrazniť, že ak čo i len jediná osoba poruší akékoľ-
vek etické pravidlo, môže tým poškodiť povesť nadobudnu-
tú usilovnou prácou celej Skupiny, alebo kompromitovať dô-
veru v celú Skupinu. Preto sa očakáva, že každý zaintereso-
vaný subjekt bude konať v súlade s kódexom.
Kódex bol prijatý na to, aby ďalej zvyšoval úroveň kultúry, 
skvalitnil spoluprácu v Skupine a podporil etické správanie 
nielen v rámci Skupiny MOL, aj mimo nej.

V súvislosti s kódexom treba zdôrazniť, že:
•  Kódex nemôže, a ani neposkytuje návod na všetky možné 
situácie a nepokrýva každú tému do hĺbky. Ak majú zainte-
resovaní pochybnosti o tom, ako vyhodnotiť danú situáciu, 
mali by vyhľadať praktické poradenstvo. V časti 5 kódexu je 
popísaný spôsob vyhľadania takého poradenstva.

•  Zákony alebo predpisy aplikovateľné na Skupinu MOL (ďalej 
sa budú nazývať ako „pravidlá“) určujú požiadavky etické-
ho kódexu a poskytujú návod pri určitých problémoch uve-
dených v kódexe. Je tiež dôležité a vyžadované, aby si za-
interesovaní ľudia boli týchto pravidiel vedomí a konali v sú-
lade s nimi.

•  Iba prečítanie tohto kódexu nenahradí konanie podľa pravi-
diel.

•  Kódex  sa nezaoberá všetkými pravidlami, ktoré sa aplikujú 
na všetky špecifické typy správania. Ak kódex ukladá obme-
dzujúcejšie požiadavky, než ukladajú pravidlá v danej kra-
jine, budú sa aplikovať ustanovenia kódexu. Ak sú pri urči-
tom špecifickom type správania požiadavky nejasné, pred 
prijatím akéhokoľvek rozhodnutia je potrebné využiť pora-
denstvo podľa návodu v časti 5.

Pôsobnosť kódexu

Všetci výkonní manažéri a zamestnanci členských spoločnos-
tí Skupiny MOL – spoločnosti MOL Nyrt. ako materskej spo-
ločnosti a všetkých spoločností riadených spoločnosťou MOL 
Nyrt. – musia konať v súlade s týmto kódexom.

S etickým kódexom sa musia zoznámiť a dodržiavať 
ho aj pracovníci čerpacích staníc Skupiny MOL.

Našou spoločnou snahou je, aby naše etické pravidlá prijali aj 
spoločnosti, ktoré spoločnosť MOL Nyrt. vlastní, ale neriadi ich.

Očakávame tiež, že aj záujmové skupiny budú konať v 
súlade s pravidlami zakotvenými v kódexe.

Kódex v prvom rade reguluje typy správania počas vykoná-
vania podnikateľských činností, ale Skupina MOL súčasne 
očakáva, že jej zamestnanci budú konať a komunikovať v 
súlade s týmto kódexom aj po pracovnom čase, ako súkrom-
né osoby.

V rámci Skupiny MOL manažéri kontrolujú a riadia 
prácu ostatných, a tak majú osobitnú zodpovednosť 
za rozvíjanie a udržiavanie kultúry etického správania:
•  vytvorením osobného príkladu svojím vlastným etickým 
správaním,

•  vynaložením úsilia na to, aby pracovníci poznali kódex a 
správne chápali jeho požiadavky,

•  priebežným sledovaním dodržiavania etických zásad v 
správaní zamestnancov
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•  zabezpečením dodržiavania pravidiel uložených v kódexe a 
ďalších riadiacich dokumentoch spoločnosti,

•  podporou zamestnancov, ktorí vznesú otázky týkajúce sa 
ustanovení Kódexu a ktorí v dobrej viere poukážu na etický 
problém. Znamená to, že prvoradou povinnosťou manažé-
rov je zabezpečiť, aby zamestnanci, ktorí nastoľujú otázky 
alebo problémy, nikdy neboli v tejto súvislosti vystavení re-
presívnym opatreniam,

•  dodržiavaním pravidiel etického správania pri hodnotení za-
mestnancov,

•  okamžitým hlásením problémov, ktoré si vyžadujú skúmanie 
z hľadiska etiky a presahujú rozsah kompetencií alebo prá-
vomoci príslušného manažéra, Etickej rade v súlade s po-
stupmi pre oblasť etiky, bez oznámenia osobných údajov.

Etický kódex je štruktúrovaný ako prehľad najdôležitejších 
etických pravidiel podľa hlavných záujmových skupín Sku-
piny MOL.

Kódex je určený pre nasledovné záujmové skupiny a 
podrobne sa venuje nasledovným etickým problémom:
•  Zákazníci
•  Akcionári (transparentnosť finančných informácií a 
účtovníctva; majetok spoločnosti; duševné vlastníc-
tvo a iné chránené informácie; nelegálne využitie in-
formácií; digitálne systémy)

•  Zamestnanci (zákaz diskriminácie, obťažovanie, 
ochrana súkromia a dôverné informácie, detská a vy-
nútená práca)

•  Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, ochrana ži-
votného prostredia (HSE) a ochrana majetku

•  Kontakt s predstaviteľmi vlády a štátnej správy
•  Miestne komunity a široká verejnosť
•  Dodávatelia, obchodní partneri (konflikt záujmov)
•  Konkurencia
Pri definovaní etických pravidiel zahrnutých do kóde-
xu boli brané do úvahy názory záujmových skupín.



Záväzky a očakávania organizácie a 
pravidlá správania jednotlivcov

4.1 ZÁKAZNÍCI
Čestný a správny prístup k zákazníkom (externí zákaz-
níci a organizačné jednotky v rámci Skupiny MOL) je je-
diným základom úspešných a dlhodobých podnikateľ-
ských vzťahov.

•  Všímať si potreby zákazníkov; priebežne sledovať, 
hodnotiť a zlepšovať naše produkty, služby, techno-
lógie a postupy na zabezpečenie kvality, bezpečnosti 
a inovácií v každej etape vývoja, výroby a distribúcie

•  Pri komunikácii so zákazníkmi písomnou alebo ver-
bálnou formou najprísnejšie dodržiavať normy sprá-
vania

•  Poskytovať aktuálne, adekvátne, presné a zrozumi-
teľné informácie o našich produktoch a službách

•  V celej komunikácii poskytovať pravdivé a správne 
informácie, pričom opisné ani vizuálne prvky, ani ich 
kombinované efekty v komunikačných prostriedkoch 
nesmú byť zavádzajúce a nesmú odporovať pra-
vidlám a normám miestneho spoločenstva

•  Zaobchádzať s informáciami, ktoré sa vzťahujú na 
zákazníka, ako s dôvernými informáciami

•  Nedistribuovať dary alebo materiálne hodnoty zákazní-
kom s cieľom, aby si zákazník vybral našu spoločnosť 
nečestným spôsobom. Toto sa nevzťahuje na konku-
renčné ceny oficiálne určené a verejne oznámené

Poškodenie zákazníkov a hazardovanie s ich bezpečnosťou sa 
považuje za mimoriadne závažné porušenie etických pravidiel.

Otázka: Dopočul som sa, že z dôvodu administratívnej chyby sme 
poslali nesprávne informácie o jednom z našich produktov jedné-
mu z našich partnerov. Nemalo to ale žiaden podstatný dopad na 
skutočnú hodnotu tohto produktu, takže nepovažujem za potreb-
né túto udalosť nahlásiť. 
Odpoveď: Etický kódex je v tomto bode veľmi špecifický a vyžadu-
je od nás poskytovanie aktuálnych, spoľahlivých, presných a jas-
ných informácií o našich produktoch a službách, pričom v rámci 
externej komunikácie by sme mali poskytovať vždy férové a prav-
divé informácie. Preto musíte tento prípad okamžite nahlásiť ma-
nažérovi zodpovednému za daný produkt. 

4.2 AKCIONÁRI
Našou povinnosťou je chrániť investície akcionárov a posky-
tovať im dlhodobé výnosy, konkurencieschopné s výnosmi 
iných vedúcich spoločností v tomto odvetví.

Transparentnosť finančných informácií a účtovníctva
Všetkým akcionárom poskytujeme úplné a transparentné in-
formácie a berieme do úvahy ich záujmy. Prísne dodržiava-
me predpisy o burze cenných papierov a presne udávame 
naše aktivity vo finančných výkazoch.

Za týmto účelom zamestnanci Skupiny MOL musia:
•  zabezpečiť, aby boli všetky transakcie vybavované na zá-

klade riadneho oprávnenia, aby boli presne a úplne zazna-
menané a aby do systému finančného účtovníctva neboli 
zadané alebo v ňom udržiavané žiadne neznáme alebo ne-
zaznamenané transakcie alebo aktíva,
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•  plne spolupracovať s internými a externými audítormi Skupi-
ny MOL a poskytnúť im presné informácie a na požiadanie 
im umožniť prístup k dokumentom, ktoré sa týkajú ich práce,

•  nesmú nikdy zámerne urobiť nepravdivý alebo zavádzajúci 
záznam v správe, výkaze alebo cestovnom príkaze,

•  nesmú nikdy falšovať žiadny záznam, či je to účtovný 
záznam alebo iný,

•  nesmú sa nikdy snažiť ovplyvniť iných pracovníkov, aby ko-
nali spôsobom, ktorý by kompromitoval správnosť finanč-
ných záznamov alebo výkazov.

Otázka: Tento víkend idem na zahraničnú pracovnú cestu, keď sú 
letenky lacnejšie. Ak by som zobral so sebou svoju manželku, cel-
ková cena za dve zľavnené letenky by bola rovnaká ako jedna bež-
ná letenka. Tiež by som požiadal hotel, aby mi pripravili účet iba za 
jednu osobu. Keď sa toto všetko zoberie do úvahy, spoločnosť ne-
utrpí žiadnu stratu. Je to tak?
Odpoveď: Týmto spôsobom by ste robili machinácie v postupe úč-
tovania a porušili by ste pravidlá náhrady nákladov, čo je prísne za-
kázané. Okrem toho by ste požiadali jedného z našich partnerov, 
aby vystavil nesprávnu faktúru, a tým by ste poškodili dobré meno 
Skupiny.

Majetok spoločnosti
Zamestnanci Skupiny MOL musia:
•  prevziať zodpovednosť za zabezpečenie neporušenosti 

majetku, ako aj primerané a hospodárne využitie majet-
ku Skupiny MOL,

•  nikdy nesmú používať majetok a zariadenia spoločnos-
ti na súkromné účely, okrem prípadov, keď ich na to vý-
slovne oprávni vedúci pracovník uplatňujúci zamestnáva-
teľské práva v súlade s aplikovateľnými pravidlami; pre-
nosné zariadenia alebo zariadenia na výkon práce doma 

(napríklad prenosné počítače a mobilné telefóny) vydané 
zamestnancom zostávajú majetkom Skupiny MOL a mu-
sia sa používať s náležitou starostlivosťou,

•  nesmú využívať pracovný čas na svoje súkromné aktivity.
Duševné vlastníctvo a iné chránené informácie
V Skupine MOL pravidelne vytvárame hodnotné nápady, 
stratégie a ďalšie podnikateľské informácie predstavujúce 
duševné vlastníctvo spoločnosti, ktoré musí byť chránené. 
Takéto informácie vznikajú ako výsledok činností Skupiny 
MOL a v konkrétnych prípadoch zákony umožňujú ochra-
nu týchto informácií ako ochranu duševného vlastníctva.

Z tohto dôvodu zamestnanci Skupiny MOL nesmú:
•  prezradiť alebo použiť na svojom pracovisku žiadne dô-

verné informácie, ktoré sú majetkom ich predchádzajú-
cich zamestnávateľov alebo akýchkoľvek tretích strán,

•  prevziať žiadny nepovolený softvér do počítača Skupi-
ny MOL,

•  prijať alebo použiť dôverné informácie akéhokoľvek iné-
ho subjektu okrem prípadu, keď to povolí právny útvar 
Skupiny MOL,

•  používať materiály chránené autorským právom alebo 
obchodné značky tretej strany (napríklad časti audio ale-
bo video nahrávok prevzatých z Internetu alebo iných 
zdrojov) pri výrobe materiálov bez konkrétneho povole-
nia vlastníkov autorských práv,

•  zámerne porušovať práva akejkoľvek inej strany na du-
ševné vlastníctvo,

•  reprodukovať a preberať alebo ukladať dokumenty bez 
konkrétneho povolenia.

Duševné vlastníctvo vytvorené alebo kúpené s použitím 
zdrojov Skupiny MOL sa stáva majetkom Skupiny a ne-
môže sa považovať za súkromný alebo osobný majetok.
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Nelegálne využitie informácií
Nelegálne využitie informácií sa týka nezákonného využitia 
dôverných informácií s cieľom zisku. Nelegálne využitie in-
formácií znamená obchodovanie s cennými papiermi alebo 
inými produktmi burzy cenných papierov, na ktoré sa vzťahu-
jú takéto dôverné informácie bez ohľadu na to, či boli získa-
né od interných pracovníkov alebo nadobúdateľov práva. S 
prenosom dôverných informácií inej strane, o ktorých sa bez-
výhradne predpokladá, že budú určené na obchodné účely 
sa musí nakladať tým istým spôsobom. Dôverné informácie 
znamenajú informácie, ktoré sa vzťahujú priamo na Skupinu 
MOL alebo jej cenné papiere, alebo na inú spoločnosť alebo 
na jej cenné papiere, ktoré nie sú k dispozícii verejnosti. In-
formácie sa považujú za „relevantné“, ak by ich rozumný in-
vestor pravdepodobne považoval za dôležité pri rozhodova-
ní, či má alebo nemá kúpiť alebo predať akcie spoločnosti. 
Skupina MOL je zaviazaná k čestnému predaju verejne ob-
chodovateľných cenných papierov. Nelegálne obchodova-
nie s cennými papiermi sa považuje za trestný čin vo väčši-
ne krajín, v ktorých Skupina podniká. Preto požadujeme úpl-
né dodržiavanie príslušných zákonov, ale aj vyhnutie sa čo aj 
náznakom nelegálneho obchodovania s cennými papiermi.

Zamestnanci Skupiny MOL: 
•  nesmú nikdy kupovať alebo predávať akcie Skupiny MOL alebo 
inej spoločnosti, pokiaľ majú v držbe dôverné informácie,

•  nesmú nikdy prezradiť dôverné informácie žiadnej osobe mimo 
Skupiny MOL bez predchádzajúceho oprávnenia,

•  musia byť obozretní, dokonca aj v styku s ostatnými zamestnan-
cami Skupiny MOL. Prezradenie dôverných informácií spolupra-
covníkovi sa môže uskutočniť iba na základe povolenia a do roz-
sahu potrebného na vykonávanie pracovných požiadaviek,

•  musia chrániť dôverné informácie pred náhodným prezradením.

Digitálne systémy
Počítačový hardvér a softvér a všetky informácie o digitál-
nych systémoch Skupiny MOL, ako aj akékoľvek informá-
cie Skupiny MOL o domácich alebo iných digitálnych sys-
témoch, ktoré nepatria do Skupiny MOL sa považujú za 
majetok spoločnosti.

Zamestnanci Skupiny MOL:
•  musia poznať politiku Skupiny MOL pri používaní Inter-

netum
•  nikdy nesmú použiť elektronické komunikačné systémy 

na prenos údajov bez oprávnenia,
•  nikdy nesmú zámerne sťahovať, ukladať, odosielať ale-

bo zverejňovať pornografické obrázky, texty, filmy alebo 
video záznamy; žiadny materiál podporujúci násilie, ne-
návisť, terorizmus alebo urážajúci materiál. Ak zamest-
nanec dostane takýto nevhodný materiál – napríklad 
prostredníctvom e-mailu – musí ho okamžite vymazať z 
počítača.
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V rámci hraníc dodržiavania súkromia a zákonov o ochra-
ne údajov si Skupina MOL vyhradzuje právo na prístup a 
monitorovanie počítačov Skupiny a údajov v nich ulože-
ných za účelom aktualizácie alebo splnenia pracovných a 
právnych požiadaviek.

Zlé alebo neuspokojivé hospodárenie s akýmkoľvek druhom ma-
jetku spoločnosti sa považuje za mimoriadne závažné porušenie 
etických pravidiel a za konanie proti záujmom akcionárov. Na Slo-
vensku mail porušuje antidiskriminačný zákon

Otázka: Dostal som od priateľa e-mail, ktorý obsahuje vtipy. 
Som zvedavý, či mi etický kódex dovoľuje poslať tieto vtipy 
mojim kolegom.
Odpoveď: Nie, pretože a) vtipy by mohli uraziť kolegov a b) je 
to súkromná pošta.

4.3 ZAMESTNANCI
Angažujeme sa pri vytváraní pracovnej atmosféry vzá-
jomnej dôvery, kde sa s každým človekom pracujúcim pre 
Skupinu MOL zaobchádza dôstojne a s úctou. Rešpektu-
jeme slobodu náboženského vyznania a zhromažďovania 
našich zamestnancov, ich právo na odpočinok, voľný čas 
a pravidelnú platenú dovolenku. Robíme veľa pre osob-
ný a odborný rast našich zamestnancov. Skupina MOL sa 
zaviazala zaviesť spravodlivú zamestnaneckú a mzdovú 
politiku v súlade s príslušnými zákonmi. Uvoľnenie zo za-
mestnania sa vykonáva humánnym spôsobom a ak je to 
možné, bývalým zamestnancom poskytujeme pomoc.

Z tohto dôvodu zamestnanci Skupiny MOL:
Skupina MOL je zaviazaná k zákazu a predchádzaniu dis-
kriminácie. Našimi zamestnancami sú občania rozličných 
krajín; podporujeme kultúrnu rozmanitosť a vytváranie 
medzinárodného tímu.

Z tohto dôvodu zamestnanci Skupiny MOL:
•   nesmú nikoho diskriminovať na základe pohlavia, rodinné-
ho stavu, veku, etnického pôvodu, farby pleti, politického pre-
svedčenia, zdravotného postihnutia, náboženskej alebo sexu-
álnej orientácie,

•   musia prijímať rozhodnutia  výlučne na základe kvality, výko-
nu a kvalifikácie, ako aj na základe ďalších kritérií súvisiacich 
s prácoum

•   vytvárať vzťahy na pracovisku na základe spolupráce, úprim-
nosti, dôvery, vzájomného pochopenia a vzájomnej opory,

•   musia byť otvorení a prístupní kultúrnej rôznorodosti a pomá-
hať kolegom z iných krajín prispôsobiť sa miestnym pomerom,

•   nesmú zverejňovať alebo šíriť materiály alebo vtipy, ktoré by 
mohli ľudí urážať,
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•   môžu vykonávať politické alebo náboženské aktivity iba mimo 
pracoviska,

•   musia sa rázne postaviť proti akejkoľvek forme diskriminácie.

Otázka: Chcem prijať nového zamestnanca, na ktorého by som 
sa mohol dlhodobo spoľahnúť. Naše pracovné záujmy odôvod-
ňujú uprednostnenie mužov pred mladými ženami, ktoré by sa 
v blízkej budúcnosti mohli stať matkami. Je to správne?
Odpoveď: Nie je to správne. Bola by to diskriminácia z hľadis-
ka pohlavia. Etický kódex prísne zakazuje všetky druhy takejto 
diskriminácie. 

Obťažovanie
Od každého zamestnanca sa vyžaduje, aby vytváral at-
mosféru vzájomnej úcty a dôvery bez ktorej je nemožné 
spolupracovať a dosahovať vynikajúce pracovné výsled-
ky. Skupina MOL nebude tolerovať žiadnu formu zlého za-
obchádzania alebo obťažovania na ktoromkoľvek praco-
visku spoločnosti voči zamestnancom, investorom, dodá-
vateľom alebo iným zainteresovaným osobám.

Z tohto dôvodu zamestnanci Skupiny MOL:
•   sa nesmú správať takým spôsobom, ktorý by sa mohol pova-
žovať za útočný, zastrašujúci, zákerný alebo urážajúci,

•  sa nesmú zúčastňovať na sexuálnom obťažovaní. Sexuálne 
obťažovanie je formou diskriminácie na základe pohlavia a za-
hŕňa neprijateľné správanie, ako je fyzické dotýkanie, poznám-
ky so sexuálnym obsahom, vystavovanie pornografických ob-
rázkov, vyžadovanie sexuálnej priazne, alebo sexuálne návrhy 
v akejkoľvek forme. Obťažovanie je diskriminujúce, pretože ľu-
dia, ktorí sú vystavení takémuto obťažovaniu, majú sklon pred-
pokladať, že odmietnutie nevhodných ponúk by ich znevýhod-
nilo napríklad ohľadne zamestnania alebo kariérneho postupu, 

•   nesmú páchať obťažovanie v žiadnej forme so zámerom ale-
bo účinkom:

 -  vytvorenia nepriateľského alebo zastrašujúceho pracovného 
prostredia, v ktorom môžu byť ostatní zamestnanci nútení zapojiť 
sa do nevhodných praktík na pracovisku, aby „zapadli do kolektívu“,

 -  nadmerného zasahovania do výkonu práce jednotlivca,
 -  manipulovania s príležitosťami zamestnania jednotlivca,
•  nesmú ponižovať alebo urážať druhú osobu,
•  nesmú rozprávať rasové, etnické, náboženské vtipy, vtipy na 
adresu starších osôb alebo sexuálne vtipy,

•  nesmú rozširovať alebo vystavovať urážlivé materiály, vrátane 
urážlivých obrázkov

•  nesmú zneužívať osobné informácie,
•  nesmú šíriť zlomyseľné chýry alebo používať elektronické 

zariadenia na prenos hanlivých alebo diskriminujúcich in-
formácií.

Otázka: Keď dávam pokyny alebo hodnotím výkon, často 
používam neslušné výrazy. Je to problém? 
Odpoveď: Áno. Ide o formu slovnej urážky, ktorá by mohla 
uraziť ostatných ľudí, aj keď to práve vtedy nedajú najavo.
 
Ochrana súkromia a dôverné informácie
Skupina MOL rešpektuje dôverný charakter osobných 
údajov zamestnancov. Našou politikou je získavanie a 
uchovávanie iba tých osobných údajov zamestnanca, kto-
ré sa vyžadujú podľa príslušného zákona alebo na efektív-
nu prevádzku Skupiny MOL. Prístup k osobným údajom je 
prísne obmedzený na oprávnený personál a môže sa po-
skytnúť len na pracovné účely. Ak niekto nemá oprávne-
nie alebo oprávnený pracovný dôvod, nesmie hľadať prí-
stup k takýmto informáciám. Tí, ktorí majú prístup k osob-
ným údajom zamestnancov, môžu tieto údaje použiť iba 
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za účelom, na ktorý boli údaje vyhľadané a musia dodržia-
vať najprísnejšie normy dôvernosti pri ich použití.

Nútená a detská práca
Skupina MOL netoleruje žiadnu formu nútenej, povinnej, 
viazanej alebo detskej práce. Od všetkých zamestnancov 
Skupiny MOL a zmluvných partnerov očakávame, že si 
uvedomia tento záväzok a budú ho rešpektovať pri svojej 
každodennej práci. 
Porušovanie ľudských práv a akékoľvek formy diskriminácie 
voči zamestnancom sa považujú za mimoriadne závažné 
porušenie etických pravidiel.



15

4.4  BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI, 
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA (HSE) A 
OCHRANA MAJETKU

V súlade s našim záväzkom udržateľného rozvoja sme pri-
jali metodickú koncepciu zameranú na oblasť zdravia, bez-
pečnosti a ochrany životného prostredia (HSE), ktorej cie-
ľom je ustavičné zdokonaľovanie našej práce v týchto oblas-
tiach. Angažujeme sa v znižovaní zdravotných, bezpečnostných 
a ekologických rizík vyplývajúcich z našich činností tým, že 
vytvárame bezpečné pracovné podmienky a ustavične zlepšujeme 
našu prácu v oblasti riadenia životného prostredia. Základnou 
požiadavkou na naše činnosti je zameranie sa na kvalitu. Vo 
všetkých regiónoch, v ktorých pôsobíme, vytvárame progra-
my ochrany životného prostredia. Pri všetkých našich čin-
nostiach dodržiavame všetky platné technologické a ekolo-
gické  smernice a podporujeme prijímanie prísnejších no-
riem, aby sme minimalizovali riziko škodlivých účinkov na ži-
votné prostredie, ktoré vyplýva z našej činnosti.
 
Skupina MOL má záväzok poskytnúť všetkým zamestnan-
com – a zamestnancom ostatných spoločností pôsobiacich 
v našich priestoroch – bezpečné pracovné prostredie, kde 
nikto nie je vystavený zbytočnému riziku. Uvedomujeme si, 
že bezpečná prevádzka nezávisí iba od technicky spoľahlivej 
prevádzkovej jednotky a jej vybavenia, ale aj od kompetent-
ných pracovníkov a aktívnej osvety v oblasti HSE.

Ako zamestnanec Skupiny MOL musíte:
•   vždy dodržiavať požiadavky HSE na vašom pracovisku,
•   zastaviť akúkoľvek činnosť, ktorá je nebezpečná a okamžite 
nahlásiť túto skutočnosť líniovému riadiacemu pracovníkovi,

•   vykonávať iba takú prácu, na ktorú ste konkrétne vyškolený, 
povolaný, zdravotne v poriadku a dostatočne oddýchnutý a 

ostražitý na jej vykonávanie,
•   uistiť sa, že viete čo máte robiť, ak nastane havária na vašom 
pracovisku,

•   okamžite nahlásiť vášmu priamemu nadriadenému alebo ria-
diacemu pracovníkovi uplatňujúcemu práva zamestnancov 
akúkoľvek nehodu, poranenie, chorobu, nebezpečné alebo 
zdraviu škodlivé podmienky, udalosť, rozliatie alebo únik lát-
ky nebezpečnej pre životné prostredie tak, aby sa mohli prijať 
okamžité opatrenia na vyriešenie, prevenciu a kontrolu takých-
to udalostí,

•   nesmiete nikdy vykonávať prácu, ak je výkon práce znížený 
účinkami alkoholu alebo drog a liekov, legálnych alebo nelegál-
nych, predpísaných alebo inak nadobudnutých a musíte tiež 
zabrániť ostatným pracovníkom v takej činnosti,

•   nesmiete nikdy prechovávať, používať, alebo vnášať nelegál-
ne drogy a lieky do priestorov spoločnosti a ak niekto tak robí, 
musíte to nahlásiť,

•   dodržiavať predpisy týkajúce sa obmedzovania fajčenia na 
pracovisku.

Zachovávanie našich hodnôt je povinné a je v záujme každé-
ho zamestnanca. Kľúčovú úlohu v tom zohráva znalosť a do-
držiavanie bezpečnostných požiadaviek u všetkých zamest-
nancov Skupiny MOL a dodržiavanie týchto požiadaviek aj 
zo strany obchodných partnerov a pracovných návštev vstu-
pujúcich do priestorov Skupiny MOL.

Ako zamestnanec Skupiny MOL musíte:
•   vždy vykonávať prácu v súlade s bezpečnostnými požia-
davkami,

•   mať na pamäti (a pripomínať aj externým partnerom), že je 
zakázané vnášanie zbraní do priestorov Skupiny MOL, s 
výnimkou osôb, ktoré na to majú zákonné oprávnenie (čle-



novia ozbrojených síl a ozbrojených bezpečnostných hlia-
dok) v súvislosti s vykonávaním svojich povinností,

•   nesmiete nechať dôverné informácie o spoločnosti a cen-
nosti bez dozoru,

•   nesmiete sa zapájať do rozhovorov o témach dôvernej po-
vahy na verejnosti, či už vo vnútri alebo mimo priestorov 
Skupiny MOL,

•   vždy nahlásiť zástupcovi ochrany a obrany spoločnosti, 
miestnej bezpečnostnej službe a ich zamestnancom uda-
losti súvisiace s bezpečnosťou (napríklad trestné činy, vý-
hražné telefonáty, stratu dôverných informácií).

Nebezpečné správanie predstavujúce riziko pre ostatných 
sa v kontexte bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a 
ochrany životného prostredia považuje za mimoriadne zá-
važné porušenie etických pravidiel. 

Otázka: Jeden z mojich kolegov sa v práci pravidelne objavu-
je opitý. Keď mu poviem, že je to nevhodné a proti predpisom 
BOZP, obraňuje sa tým, že má rodinné problémy, ktoré, zdá sa 
„čoskoro vyrieši“. Toto sa ale deje posledných šesť mesiacov. 
Odpoveď: Etický kódex jasne definuje, že pod vplyvom alkoho-
lu alebo drog nie je možné vykonávať žiadnu prácu. Zamestnan-
ci sú taktiež zodpovední za to, aby ostatným zabránili v práci za 
takýchto okolností. V tomto prípade musíte tento prípad nahlásiť 
svojmu priamemu nadriadenému, ktorý sa o to postará. 

4.5  VZŤAHY S VLÁDOU A POLITICKÁ ANGAŽOVANOSŤ
Skupina MOL koná v dobrej viere a čestným spôsobom v 
súlade so všetkými zákonmi krajín, v ktorých pôsobíme a 
používa iba povolené pracovné metódy. Skupina MOL sa 
zaväzuje konať ako spoločensky zodpovedný subjekt vo 
vzťahu k štátu a štátnym orgánom, orgánom miestnej štát-
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nej správy, regiónu a spoločnosti ako celku. Skupina platí po-
vinné dane a trvá na transparentnosti všetkých finančných 
transakcií.

Ako zamestnanec Skupiny MOL nikdy nesmiete: 
•   uskutočniť alebo udeliť oprávnenie na uskutočnenie akejkoľ-
vek nesprávnej a nezákonnej platby domácemu alebo za-
hraničnému štátnemu úradníkovi alebo akejkoľvek fyzickej 
alebo právnickej osobe,

•   pokúsiť sa donútiť domáceho alebo zahraničného štátneho 
úradníka, aby spáchal nezákonný skutok,

•   ponúknuť alebo prijať peniaze (alebo akúkoľvek cennosť, 
ako sú dary) alebo províziu týkajúcu sa uzatvorenia obcho-
du alebo zmluvy,

•   robiť nič také, čo by nútilo k porušovaniu pravidiel, ani niko-
mu pomáhať pri porušovaní týchto pravidiel,

•   zavádzať žiadneho policajného vyšetrovateľa alebo iného 
štátneho alebo výkonného úradníka,

•   pokúšať sa akýmkoľvek spôsobom prekaziť zbieranie infor-
mácií, údajov, dôkazov alebo záznamov štátnymi alebo vý-
konnými úradníkmi, ktorí sú na to patrične oprávnení,

•   skryť, falšovať alebo zničiť dokumenty, informácie a zázna-
my, ktoré podliehajú vyšetrovaniu alebo skúmaniu,

•   snažiť sa zabrániť iným zamestnancom v poskytnutí správ-
nych informácií.

Účasť v politike
Skupina MOL nebráni zamestnancom v účasti v politike, ale 
zamestnanci nesmú vykonávať politické aktivity v mene Sku-
piny MOL alebo v konflikte so záujmami Skupiny MOL.
Ako vedúci pracovník Skupiny MOL musíte:
•   získavať informácie v súlade so zákonmi o lobizme a predpismi 
krajín, v ktorých pôsobíme a dodržiavať tieto zákony z predpisy,

•   získať všetky relevantné informácie o akejkoľvek spoločnos-
ti alebo poradcovi, ktorý sa zúčastňuje na lobistických akti-
vitách pred uzavretím zmluvy o poverení s touto spoločnos-
ťou alebo poradcom. Musíte zistiť, či takéto spoločnosti ale-
bo poradcovia konajú podľa zákonov a či nesledujú opačné 
lobistické záujmy na základe poverení tretej strany.

Ako zamestnanec Skupiny MOL:
•   pri vykonávaní politických aktivít musíte dávať pozor, aby ste: 
 -  nepoužívali názov Skupiny MOLn
 -  nepresviedčali ľudí, aby verili, že Skupina MOL sa zaviazala 

akejkoľvek politickej strane alebo hnutiun
 -  sa nepripojili ku skupinám alebo nezapojili do činností, ktoré sú 

v rozpore so záujmami Skupiny MOL,
 -  nepoužívali zariadenia Skupiny MOL (napríklad faxy, počítače, 

Internet, telefóny, kopírovacie stroje, skenery, kancelársky pa-
pier s hlavičkou, atď.),

•   nesmiete vykonávať politické aktivity na pracovisku.
Korupcia v kontakte so štátnymi predstaviteľmi a v súvislosti s po-
litickými aktivitami sa považuje za mimoriadne závažné porušenie 
etických pravidiel.

4.6  MIESTNE KOMUNITY A ŠIROKÁ VEREJNOSŤ
Skupina MOL prispieva k hospodárskemu rastu a zvyšova-
niu životnej úrovne v regiónoch, v ktorých pôsobí. Okrem vy-
tvárania nových pracovných príležitostí slúžime dobru verej-
nosti prostredníctvom aktivít zameraných na zlepšenie zdra-
via, kultúry a vzdelania. Zaväzujeme sa vykonávať nekorupč-
ný a bezúhonný spoločenský patronát a sponzorstvo. Skupi-
na MOL sa zaviazala k zodpovednej komunikácii. Širokej ve-
rejnosti poskytujeme pravidelné, úplné, zrozumiteľné a dôve-
ryhodné informácie o našich aktivitách a zámeroch prostred-
níctvom všetkých relevantných médií. Našim cieľom je vytvá-
rať kladné a vysoko profesionálne vzťahy s médiami. Skupi-



na MOL sa chce zúčastňovať na otvorenom a transparent-
nom dialógu s miestnymi komunitami a inými predstaviteľmi 
občianskej spoločnosti, ktorí majú o našu činnosť legitímny 
záujem. Podporujeme účasť našich zamestnancov na rozvo-
ji miestnych komunít a občianskej spoločnosti.

Ako zamestnanec Skupiny MOL musíte:
•   vždy dodržiavať miestne zákony a predpisy v každej komuni-
te a krajine, v ktorej pôsobíme,

•   rešpektovať základné ľudské práva, kultúrne zvyklosti a od-
lišné obchodné zvyky týchto komunít a krajín (pokiaľ nie sú v 
rozpore so zásadami tohto kódexu),

•   získavať kvalifikovaný miestny personál, kdekoľvek je to možné.
V kontexte miestnych komunít a spoločnosti ako celku sa 
porušovanie ľudských práv, poskytovanie dezinformácií 
miestnym komunitám a korupcia považujú za mimoriadne 
závažné porušenie etických pravidiel.

Otázka: Práve som sa dozvedel, že spoločnosť, ktorá má 
zmluvu so Skupinou MOL, je zapojená do nezákonných 
zamestnávateľských praktík. Toto správanie je v danej krajine 
bežné. Čo mám urobiť?
Odpoveď: Poskytnite túto informáciu vášmu priamemu 
nadriadenému. Pre Skupinu MOL je absolútne nutné, aby 
spolupracovala iba s partnermi, ktorí dodržiavajú príslušné 
zákony a predpisy, a obzvlášť pravidlá tohto etického kódexu.

4.7 DODÁVATELIA A OBCHODNÍ PARTNERI
Vzťahy s dodávateľmi a ostatnými obchodnými partnermi sú 
založené na vzájomnej dôvere a úcte. Všetky informácie tý-
kajúce sa vzťahov medzi Skupinou MOL a jej dodávateľmi 
sa považujú za dôverné. Nezneužívame naše postavenie 
na trhu a vytvárame rovnaké podmienky pre všetkých na-

šich obchodných partnerov. Dodržiavame dohodnuté zmluv-
né podmienky. Keď naši zamestnanci konajú v mene Sku-
piny MOL, sú zodpovední za to, aby naši dodávatelia rozu-
meli etickým požiadavkám a očakávaniam Skupiny MOL.
Keď konáte v mene Skupiny MOL, musíte: 
•   vyberať také osoby alebo spoločnosti, ktoré majú dobré 
meno a požadovanú kvalifikáciu,

•   hľadať takých dodávateľov, ktorí dodržiavajú relevantné právne 
požiadavky a konajú spôsobom, ktorý súhlasí s etickými pra-
vidlami Spoločnosti MOL, ktoré sú vysvetlené v tomto kódexe,

•   vašou konkrétnou povinnosťou je pomáhať dodávateľom po-
chopiť požiadavky na kvalitu a etické požiadavky Skupiny MOL,

•   nahlásiť vášmu priamemu nadriadenému činnosti, ktoré nie 
sú v súlade s týmito požiadavkami,

•   nežiadať ani neprijímať žiadne výhody od obchodného part-
nera. Takéto nezákonné výhody ponúknuté obchodnými 
partnermi alebo dodávateľmi musíte okamžite nahlásiť váš-
mu priamemu nadriadenému a iniciovať ukončenie všetkých 
obchodných vzťahov s takýmito partnermi,

•   vyberať dodávateľov na základe kvality, vyhnúť sa konfliktu 
záujmov, nevhodným darom a zábavným podujatiam alebo 
akémukoľvek inému druhu protekcie, ktorá by mohla taký-
to výber kompromitovať. Reklamné darčeky pod 50 eur (na-
príklad perá, kľúčenky, kalendáre), iné obchodné dary, pra-
covný obed a účasť na konferencii poskytnuté bez zámeru 
ovplyvniť výber sú akceptované,

•   informovať vášho priameho nadriadeného o akomkoľvek 
dare s hodnotou nad 50 eur, ktorý potom rozhodne, či dar 
môže byť prijatý, ponúknutý na charitatívne účely alebo vrá-
tený osobe, ktorá ho darovala. Skupina MOL umožňuje, aby 
jej obchodní partneri podporovali iniciatívu podnikovej chari-
ty namiesto darov,

•   informovať priamych nadriadených o prijatých pozvaniach za 
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obchodným účelom a zabezpečiť, aby prijatie takýchto po-
zvaní bolo vopred schválené. Váš priamy nadriadený má 
právo rozhodnúť, či prijatie takéhoto pozvania slúži záujmom 
Skupiny MOL,

•   nesmiete prijať ponuku na zájazd, dovolenku alebo ubytova-
nie od obchodného partnera, externého dodávateľa alebo 
súkromnej osoby, ktorá pracuje pre Skupinu MOL (poradco-
via, poskytovatelia licencií). V určitých prípadoch (napr. od-
borné školenie, alebo pozvania na prezentácie, atď.) je pri-
jatie takejto cesty a ubytovania dovolené, ak ho písomne 
schváli príslušný vedúci pracovník uplatňujúci zamestnáva-
teľské práva,

•   evidovať všetky dary, pracovné obedy a programové podu-
jatia s hodnotou presahujúcou 50 eur v registri darov zainte-
resovanej organizačnej jednotky bez ohľadu na to, či boli pri-
jaté alebo odmietnuté. Dary, obchodné obedy a programo-
vé podujatia s hodnotou nad 50 eur, ktoré neboli evidované 
v registri darov sa môžu považovať za  úplatkárstva,

•   dať si pozor, aby ste neposkytli žiadnej tretej strane dôverné 
obchodné informácie o našich dodávateľoch (podrobnosti 
hodnotenia ponuky, informácie o cene ponuky, atď.).

Otázka: Pracujem v krajine, kde sa odmietnutie daru považuje za uráž-
ku. Jeden z našich partnerov ma prekvapil špeciálnym darom.  Čo 
mám urobiť?
Odpoveď: Ak prijmete akýkoľvek dar s hodnotou vyššou ako 50 eur, 
musíte to nahlásiť vášmu priamemu nadriadenému, ktorý rozhodne, 
či môže byť dar prijatý, ponúknutý na charitatívne účely alebo vrátený 
osobe, od ktorej bol prijatý. Všetky dary, obchodné obedy a programo-
vé podujatia s hodnotou presahujúcou 50 eur sa musia evidovať v re-
gistri darov príslušnej organizačnej jednotky bez ohľadu na to, či boli 
prijaté alebo odmietnuté. Ak sa nezaevidujú v registri darov, môžu sa 
považovať za akt úplatkárstva.

Otázka: Významný obchodný partner ma pozval na pracovnú kon-
ferenciu. Viem, že z dôvodu zložitej ekonomickej situácie je úspora 
nákladov podstatná. Keďže partner mi ponúkol, že bude uhradí re-
gistráciu aj ubytovanie, myslím si, že by bolo v poriadku, keby som 
si vzal niekoľko dní dovolenky na konferenciu a získal prístup k uži-
točným informáciám. Je to výhodná dohoda pre každého, však?
Odpoveď: Nie, pretože by ste porušili etický kódex.  Pozvania ob-
chodného charakteru sa musia vždy nahlásiť priamemu nadriade-
nému, ktorý musí dať vopred písomný súhlas. Ak príslušná hodno-
ta presahuje 50 eur, musí sa zaznamenať v registri darov vašej or-
ganizačnej jednotky.

Konflikt záujmov
Ako zamestnanec Skupiny MOL sa môžete stretnúť s kon-
fliktom záujmov, ktorému treba predísť. V takých prípadoch 
musíte vopred získať súhlas od vášho priameho nadriade-
ného, alebo musíte vopred informovať príslušného vedúce-
ho pracovníka uplatňujúceho práva zamestnávateľa.
Keďže nasledujúce prípady predstavujú zjavný konflikt zá-
ujmov,
•   ako súkromné osoby nikdy nepracujte pre / alebo neposky-

tujte služby žiadnej externej strane, s ktorou ste nadviaza-
li kontakt ako pracovník Skupiny MOL,

•   nikdy neinvestujte peniaze do dodávateľskej alebo klient-
skej spoločnosti, ak ste akýmkoľvek spôsobom zaintere-
sovaný na výbere alebo hodnotení alebo rokovaní s týmto 
dodávateľom, alebo ak riadite kohokoľvek, kto má takúto 
úlohu. Investovanie do verejných obchodných spoločností 
je výnimkou z tohto pravidla.

V nasledovných prípadoch musíte vopred získať písom-
né oprávnenie od príslušného vedúceho pracovníka 
uplatňujúceho práva zamestnávateľa:
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•   Akékoľvek vzťahy nadviazané s konkurenciou, zákaz-
níkmi alebo dodávateľmi, kde sa predpokladá existencia 
konfliktu záujmov

•   Prijatie výkonnej riadiacej pozície, členstva v dozornej 
rade alebo iného členstva v obchodnom podniku alebo 
neziskovej organizácii

•   Keď sa stanete väčšinovým vlastníkom externého ob-
chodného podniku

•   Investovanie podstatnej čiastky do konkurenčných, do-
dávateľských alebo klientskych spoločností. Podstatná 
investícia predstavuje akúkoľvek ekonomickú účasť, kto-
rá by mohla ovplyvniť rozhodovanie alebo by mohla vy-
tvoriť ovplyvňujúce rozhodnutie.

V nasledovných prípadoch treba písomne požiadať prí-
slušného vedúceho pracovníka uplatňujúceho práva za-
mestnávateľa (alebo v prípade projektov príslušného pro-
jektového manažéra), aby rozhodol, či nie je konkrétny 

prípad nezlučiteľný s prácou v Skupine MOL:
•   ak osoba pracuje mimo Skupiny MOL v rámci zamestnanec-

kého vzťahu alebo ako konateľ alebo zástupca inej spoloč-
nosti,

•   ak osoba na základe svojej pracovnej pozície môže najať, 
riadiť, ovplyvňovať podmienky pracovného pomeru alebo 
ovplyvňovať riadenie ktorýchkoľvek jej blízkych príbuzných 
bez ohľadu na to, či táto osoba je zamestnancom Skupi-
ny MOL alebo je zamestnaná u zmluvného partnera Skupi-
ny MOL,

•   ak sa osoba dozvie, že jeden z jej blízkych príbuzných pra-
cuje pre alebo poskytuje služby pre konkurenčnú, klientsku 
alebo dodávateľskú spoločnosť a že tento príbuzný sa zú-
častňuje na rozhodovaní alebo postupoch pri uzatváraní 
zmlúv týkajúcich sa danej konkurencie, klienta alebo dodá-
vateľa.

Korupcia v súvislosti s dodávateľmi a obchodnými partnermi sa 
považuje za mimoriadne závažné porušenie etických pravidiel.

Otázka: Som zamestnancom Skupiny MOL, ale chcem pomáhať aj 
pri podnikaní mojej manželky. Potrebujem viesť obchodné rokova-
nia ako predstaviteľ jej spoločnosti. Je to zlučiteľné s mojimi úlohami 
v Skupine MOL?
Odpoveď. Možno nie. Musíte najprv získať písomný súhlas od prí-
slušného vedúceho pracovníka uplatňujúceho práva zamestnávate-
ľa, ktorý rozhodne, či nehrozí konflikt záujmov.

4.8 KONKURENCIA
Skupina MOL aktívne súťaží v mnohých podnikateľských ak-
tivitách a svoju činnosť na trhu riadi v súlade s pravidlami 
čestnej súťaže a v súlade s príslušnými zákonmi o hospo-
dárskej súťaži. Informácie o konkurencii získavame výhrad-
ne čestným spôsobom. Na hodnotenie podnikania, spotre-
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biteľov, dodávateľov a technologických trendov, návrhov zá-
konov, ako aj informačných kampaní konkurencie používa-
me iba verejne dostupné informácie a zdroje. Skupina MOL 
získava takéto informácie čestným a zákonným spôsobom. 

Skupina MOL venuje zvláštnu pozornosť tomu, aby neuza-
tvárala žiadne druhy kartelových dohôd alebo nepoužívala 
praktiky priamo alebo nepriamo dohodnuté s konkurenciou 
ohľadne stanovenia cien, podielov na trhu alebo kvót výro-
by alebo predaja.

Tam, kde priemyselná činnosť významne vplýva na život-
né prostredie a sociálny rozvoj miestnych komunít, Skupina 
MOL bude aktívne spolupracovať s konkurenciou pri vykoná-
vaní vzájomných spoločenských a ekologických aktivít. Sku-
pina MOL využije každú príležitosť na vyjadrenie svojich etic-
kých záväzkov medzi obchodnými organizáciami, odvetvo-
vými združeniami, organizáciami s početnými zainteresova-
nými osobami a miestnymi, regionálnymi a globálnymi spo-
ločenstvami, ktoré podporujú hodnoty udržateľného rozvoja.

Kartelové dohody s konkurenciou sa považujú za mimoriad-
ne závažné porušenie etických noriem.

Otázka: Práve som sa zúčastnil konferencie, kde som stretol býva-
lých kolegov, ktorí teraz pracujú pre iné spoločnosti na pracovných 
pozíciách podobných mojej pracovnej pozícii. Počas prestávky mi je-
den z nich navrhol, aby sme sa podelili o informácie týkajúce sa pro-
duktov a cien, a tým si navzájom pomohli. Čo mám urobiť?
Odpoveď: Takýto návrh musíte odmietnuť. Praktiky dohodnuté s kon-
kurenciou predstavujú nielen porušenie etického kódexu, ale aj prí-
slušných zákonov. Toto musíte tiež nahlásiť vášmu priamemu nad-
riadenému.

Ako vzniesť otázky a problémy a ako 
nahlásiť neetické správanie

Zamestnanci Skupiny MOL musia nahlásiť akékoľvek porušenie ale-
bo potenciálne porušenie Etického kódexu Skupiny MOL, o ktorom 
sa dozvedeli – či už sa to týka ich, ich priamych podriadených, línio-
vých vedúcich pracovníkov alebo iných osôb. Dokonca aj keď si nie 
sú istí, či priebeh danej činnosti je správny, musia sa o tom poradiť.

Keď osoba nahlasuje neetické správanie, musí rešpektovať 
práva osoby, ktorej sa nahlásenie týka. Zakázané je prezrade-
nie osobných údajov o tejto osobe akejkoľvek členskej spoloč-
nosti Skupiny MOL alebo tretej strane, ktoré nie sú zaintereso-
vané na predmetných problémoch dodržiavania etiky. 

Ak máte akýkoľvek problém etickej povahy, najprv sa musíte 
obrátiť na vášho priameho nadriadeného. Pomôcť alebo pora-
diť vám môže aj váš partner Ľudských zdrojov a útvar Právne 
služby Skupiny MOL. Ak by použitie týchto ciest bolo pre vás 
nepohodlné, kedykoľvek sa môžete obrátiť priamo na Etickú 
radu Skupiny MOL alebo na zástupcu etického kódexu prí-
slušnej členskej spoločnosti Skupiny MOL.
Hlavnou úlohou Etickej rady je zabezpečiť, aby každý zamest-
nanec Skupiny MOL dodržiaval tento kódex. Etická rada:
•  periodicky reviduje a bez uvedenia osobných detailov zverej-
ňuje disciplinárne postupy iniciované voči osobám, ktoré po-
rušili tento kódex,

•  dohliada na školenia o etickom správaní a komunikáciu týka-
júcu sa kódexu,

•  vykonáva alebo nariaďuje zástupcovi etického kódexu prí-
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slušnej členskej spoločnosti Skupiny MOL vykonať vyšetro-
vanie týkajúce sa etického správania,

•  priebežne vyhodnocuje riziká vyplývajúce z nedodržiavania 
etického kódexu a zabezpečuje, aby predpisy reagovali na 
takéto riziká,

•  podporuje pomoc zamestnancom ohľadne dodržiavania etic-
kého kódexu,

•  zostavuje správy o dodržiavaní etického kódexu pre predse-
du SEO Skupiny MOL a Radu riaditeľov Skupiny MOL.

Postupy skúmania a etické postupy sú upravené v „Postupoch 
uplatnenia etického kódexu“. Ak by ste chceli nahlásiť neetické 
správanie, ale použitie niektorého z kanálov uvedených vyššie je 
pre vás nepohodlné, obráťte sa na Etickú radu alebo na zástupcu 
etického kódexu. Môžete poslať e-mail na adresu ethicscouncil@
mol.hu alebo napísať predsedovi Etickej rady Skupiny MOL na 
adresu H-1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18, Hun-
gary. Rada má telefónnu linku s odkazovačom. Linka funguje 24 
hodín denne sedem dní v týždni. Etickej rade môžete volať na číslo 
(+36 1) 464-1725. Pri komunikácii s radou môžete používať váš 
materský jazyk. Upozorňujeme vás, že preskúmanie prípadov je 
efektívnejšie, ak poskytnete čo najviac podrobností o hlásenom 
probléme dodržiavania etiky, vrátane vášho mena. Anonymné 
hlásenia sa budú vyšetrovať, iba ak sa predpokladá mimoriadne 
závažné porušenie tohto kódexu.
Každý zamestnanec môže v dobrej viere požiadať o radu, vyjadriť 
znepokojenie alebo nahlásiť správanie, ktoré nie je v súlade s týmto 
kódexom. Ak by však zamestnanec nahlásil porušenie etických 
pravidiel a vedel by, že nahlásené porušenie v skutočnosti nebolo 
spáchané, alebo bolo spáchané inou osobou ako je nahlásená, 
vyšetrovanie porušenia etiky môže byť iniciované proti nemu. 
Spoločnosť MOL nebude tolerovať žiadne represie voči ľuďom, 
ktorí nahlásili problémy s dodržiavaním etického kódexu v dobrej 

viere. Prípady represie musia byť hlásené. Etická rada alebo 
zástupca etického kódexu preskúma všetky takéto údaje a urobí 
vhodné opatrenia. Každý, kto je zodpovedný za represie voči 
jednotlivcom, ktorí nahlásili podozrivé neetické správanie alebo iné 
podnikateľské riziká, bude podrobený disciplinárnemu konaniu. Ak 
máte podozrenie, že vy alebo niekto, koho poznáte, bol potrestaný 
za vyjadrenie problému dodržiavania etiky, musíte sa okamžite 
obrátiť na Etickú radu.

Otázka: Obávam sa, že môj priamy nadriadený porušuje etické 
pravidlá. Obávam sa, že ak nahlásim tento prípad, možno budem 
čeliť nežiaducim následkom. Čo mám urobiť?
Odpoveď: Musíte použiť kanály opísané v kódexe alebo sa 
priamo obrátiť na Etickú radu Skupiny MOL. Skupina MOL nebude 
tolerovať žiadne represie voči ľuďom, ktorí nahlásia problémy 
s dodržiavaním etických pravidiel v dobrej viere a od každého 
zamestnanca očakávame, že bude konať zodpovedne pri takýchto 
hláseniach.
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KONTAKTOVANIE ETICKEJ RADY: 
Adresa: MOL Group Ethics Council, H-1117 Budapest, 
Október huszonharmadika u. 18, Hungary
Email: ethicscouncil@mol.hu
Môžete zanechať odkaz (24 hodín denne a sedem dní v týždni) 
na telefónnom čísle: (+36 1) 464-1725 (externí zamestnanci) alebo 21-725 (interní zamestnanci)


