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Od Prezidenta  
    a CEO

Vážení zamestnanci spoločnosti ICL,
s potešením Vám predkladám najnovšiu 
verziu kódexu etiky spoločnosti ICL. Tento 
kódex opisuje hlavné hodnoty spoločnosti 
ICL, ako aj smernice pre etické správanie 
manažmentu a zamestnancov.

Tento dokument je dôležitý, pretože 
podniková kultúra spoločnosti ICL vychádza 
práve z týchto hodnôt. Ich súčasťou je 
férové a transparentné vykonávanie 
obchodných činností, preberanie 
zodpovednosti za naše konanie, snaha o 
dokonalosť, rešpektovanie iných a neustála 
snaha o zaistenie bezpečnosti, zdravého 
životného prostredia a blahobytu komunít, v 
ktorých pôsobíme.

Tieto hodnoty, spolu s naším záväzkom 
dodržiavať všetky zákony, predpisy, 
programy a postupy na zaistenie súladu, sú 
dôležité pre náš ďalší rast a dosahovanie 
úspechov, ale tiež slúžia ako jednotný 
kódex správania pre našich zamestnancov, 
ktorí žijú a pracujú v rôznych kultúrach a 
krajinách na celom svete.

Keďže je veľmi dôležité, aby sa tento 
kódex stal súčasťou nášho pracovného 
života, zabezpečili sme jeho distribúciu 
všetkým zamestnancom našej spoločnosti 
na celom svete. Okrem toho sme všetkým 
zamestnancom poskytli školenie a členom 
komisií etiky a vedúcim zamestnancom 
na zaistenie súladu pomáhame 

Mr. Stefan Borgas 
Prezident & CEO

Vážení zamestnanci spoločnosti ICL,

prostredníctvom interných postupov a 
mechanizmov vykazovania, aby bolo možné 
integrovať princípy a hodnoty tohto kódexu.

Pri našej snahe zvyšovať výnosy 
poľnohospodárskej produkcie, zlepšovať 
kvalitu potravín, zabezpečovať čistú energiu 
a vodu a zlepšovať vlastnosti tisícov 
priemyselných materiálov každý deň čelíme 
rozhodnutiam, ktoré majú etické dôsledky. 
Ak chceme zo spoločnosti ICL urobiť 
skutočne globálnu organizáciu, budovať 
naše prevádzkové schopnosti a zvyšovať 
našu efektivitu, musíme sa pri všetkých 
našich činnostiach sústrediť nie len na to, 
kam smerujeme, ale aj ako sa tento cieľ 
snažíme dosiahnuť. Tento kódex etiky nám 
pomôže správne sa rozhodovať a vykonávať 
naše činnosti.

Ak chceme zrealizovať náš plný potenciál, 
súčasťou kultúry spoločnosti ICL musí byť 
snaha neustále sa učiť, meniť sa a zlepšovať 
sa, ako aj odhodlanie dosahovať úspechy. 
Dodržiavanie tohto kódexu nám pomôže 
pestovať túto kultúru a dopracovať sa k 
našim cieľom.

S úctou
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Spravodlivosť Podnikania
Všetky naše obchodné jednania stoja na 
otvorenosti, úprimnosti, transparentnosti a 
spravodlivosti.

Zodpovednosť
Nesieme plnú zodpovednosť za naše činy a 
ich výkon a za naplnenie očakávaní našich 
podielnikov. 

Výnimočnosť a Neustále 
Zlepšovanie
Snažíme sa vždy dosiahnuť to najlepšie. 
Podporujeme každého, kto s nami 
pracuje - našich zamestnancov, klientov 
dodávateľov a obchodných partnerov - tak, 
aby vynikali. Zaručujeme, aby práca, ktorú 
robíme, naše procesy a dodávané služby 
boli tej najvyššej kvality. Sme nároční k 
sebe aj k ostatným a otvorene prijímame 
konštruktívnu kritiku a návrhy na zlepšenie. 

Rešpekt voči Iným
Ku každému sa správame zdvorilo a s 
rešpektom, ceníme si odlišné názory, 
prijímame rôznorodosť a ponúkame ľuďom 
priestor vyjadriť sa, staráme sa o blahobyt 
ľudí a rešpektujeme potrebu na život mimo 
pracovného prostredia.

Dodržiavania Zákona, 
Nariadení, Profesionálnych 
Pravidiel, Postupov a 
Programov Zhody

Všetci zamestnanci, úradníci a riaditelia 
spoločnosti ICL sú povinní vždy a 
bezpodmienečne konať v zhode s požiadavkami 
všetkých platných zákonov, nariadení, 
profesijných pravidiel, postupov ICL a 
programov zhody, platných pre danú oblasť 
činnosti v ICL. Od žiadneho zamestnanca 
sa nepožaduje ako súčasť jeho alebo jej 
pracovných povinností v ICL porušovanie 
právnych požiadaviek alebo profesijných 
pravidiel platných pre danú osobu. Pamätajte 
- dodržiavanie zákona a kódexu etiky slúži 
vždy najpriaznivejším spôsobom záujmom 
spoločnosti ICL a jej zamestnancov.

Naše  
   Hodnoty

Záväzok voči Bezpečnosti
Spoločnosť ICL sa zaväzuje ochraňovať 
zdravie a bezpečnosť všetkých ľudí, ktorí 
sú súčasťou našej prevádzky, alebo žijú v 
komunite, v ktorej pracujeme. Uspokojenie 
nám prinesie úspech v eliminácii 
všetkých zranení, pracovných ochorení a 
nebezpečných podmienok.

Záväzok voči Životnému 
Prostrediu
Na všetkých miestach našej pôsobnosti 
budeme realizovať naše obchodné aktivity 
s rešpektom a starostlivosťou o lokálne aj 
globálne životné prostredie a systematický 
riadiť riziká tak, aby sme dosiahli udržateľný 
obchodný rast. Uspokojenie nám prinesie 
úspech v eliminácii škodlivých dopadov 
na životné prostredie vzniknutých našimi 
aktivitami. Neustále hľadáme spôsoby 
vylepšenia environmentálneho výkonu 
našich produktov a prevádzky.
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Etika sa vzťahuje na princípy, ktoré nás 
vedú pri otázke, aký je vhodný a správny 
spôsob konania, keď čelíme dileme, alebo 
situácii, pre ktorú neexistujú pravidlá alebo 
smernice.  

Kódex etiky spoločnosti je dokument, ktorý 
predstavuje kľúčové hodnoty spoločnosti 
a vytvára smernice pre etické a vhodné 
konanie zamestnancov spoločnosti na 
všetkých úrovniach a pozíciách.

Každý deň je každý z nás povinný prijímať 
rozhodnutia, ktoré majú etické aspekty.  
Úlohou kódexu etiky je viesť nás pri 
konfrontácii s etickou dilemou a pomáhať 
pri prijímaní správneho rozhodnutia, 
ktoré odráža hodnoty spoločnosti ICL a 
zjednocuje nás s celou spoločnosťou.

Všetci - zamestnanci, členovia manažmentu 
a členovia správnej rady spoločnosti ICL sú 
pri každom rozhodnutí v rámci spoločnosti 
povinní konať v súlade s kódexom etiky 
spoločnosti ICL. Kódex sa bude striktne 
uplatňovať a porušenie sa bude ihneď riešiť. 

Nasledujúce kapitoly predstavujú hodnoty 
a princípy spoločnosti ICL a spôsoby, 
ako ich aplikujeme v rôznych oblastiach 
činnosti voči jej zamestnancom. Správne 
narábanie a ochrana majetku spoločnosti, 
výkon obchodných aktivít čestne a poctivo 
- poukazuje na naše vzťahy s rôznymi 
externými entitami, náš záväzok voči 
ochrane životného prostredia a náš záväzok 
voči komunitám, v ktorých pracujeme.

Čo je  
    Kódex Etiky?
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Spoločnosť ICL a Jej Zamestnanci
 Pracovné práva
 Ochrana zdravia a bezpečnosti v pracovnom prostredí
 Prevencia diskriminácie a obťažovania
 Vzájomný rešpekt
 Ochrana súkromia zamestnanca
 Práca v súlade s programami zhody a postupmi
 Vyvarovanie sa konfliktu záujmov

Správne Narábanie a Ochrana Majetku Spoločnosti
 Ochrana majetku ICL
 Ochrana dôvernosti ICL

Výkon Obchodných Aktivít Čestne a Poctivo
 Spoločnosť ICL a jej zákazníci, dodávatelia a obchodní partneri
 Zamestnanci dodávateľa
 Konkurencia v obchodnej aréne
 Ohlasovanie a jednanie s vládnymi autoritami
 Podplácanie a korupcia

Záväzok voči Ochrane Životného Prostredia

Záväzok voči Komunitám, v Ktorých Pracujeme 

Súhrn Obsahu  
   Nášho Kódexu 
      Etiky
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Spoločnosť  
  ICL a Jej  
     Zamestnanci



Úspech spoločnosti ICL sa pripisuje 
zručnostiam, usilovnosti a oddanosti jej 
zamestnancov. Našich ľudí vnímame ako 
najdôležitejší prínos spoločnosti ICL.  

Pracovné Práva
Fundamentálnou podmienkou 
pokračujúceho rastu, rozvoja a pokroku 
spoločnosti ICL je rešpekt a úcta k právam 
jej zamestnancov.  

Ochrana Zdravia a 
Bezpečnosti v Pracovnom 
Prostredí
Život a zdravie človeka je prvoradou 
hodnotou a k tomuto princípu sa 
bezpodmienečne zaväzujeme. Spoločnosť 
ICL sa zaväzuje zabezpečiť bezpečné a 
zdravé pracovné prostredie pre svojich 
zamestnancov. S ohľadom na otázky 
bezpečnosti neprijímame za žiadnych 
okolností kompromisy. 
Naše pracovné funkcie musíme 
vykonávať obozretne, pretože neexistuje 
žiadny dôvod, prečo by sme mali životy 
našich zamestnancov vystaviť riziku. 
Porušenie bezpečnostných postupov 
ohrozuje nás všetkých.

Otázka: V našom tíme je zamestnanec, ktorí trpí rečovou vadou a keď 
rozpráva, znie to veľmi smiešne. Niektorí ľudia v tíme ho podpichujú a robia 
si z neho žarty. Nechcem vyvolať hádku s kolegami, ale je mi ho ľúto. Čo mám 
robiť?

Odpoveď: Náš kódex etiky hovorí: “My, zamestnanci, úradníci 
a riaditelia v ICL nebudeme za žiadnych okolností tolerovať žiadnu 
diskrimináciu a obťažovanie v žiadnej forme, či už v činoch, alebo 
slovách.” Preto sa nemôžete iba prizerať, keď dochádza k takémuto 
obťažovaniu. Podľa možností urobte maximum na ochranu nového 
zamestnanca a určite ohláste takýto prípad vášmu priamemu vedúcemu, 
zamestnancovi osobného oddelenia, úradníkovi zodpovednému za 
dodržiavanie zhody alebo komisii etiky, ak taká existuje vo vašej organizácii.

Kódex v Praxi...

Kódex v Praxi...

Otázka: Jeden z našich dodávateľov ma pozval na jeho oslavu, ktorú 
sám organizuje. Mal by som ísť?   

Odpoveď: S ohľadom na dary a osobné službičky, ako je 
popísaná udalosť musíte v tejto veci dodržiavať zásady spoločnosti. V 
prípade akýchkoľvek pochybností sa obráťte na vášho priameho vedúceho, 
zamestnanca osobného oddelenia úradníka zodpovedného za dodržiavanie 
zhody, alebo komisiu etiky, ak taká existuje vo vašej organizácii.

ICL supports the provision of equal opportunities to all its employees and 
candidates for employment, with no distinction or discrimination.

Spoločnosť ICL sa zaväzuje 
poskytovať bezpečné a zdravé 
pracovné prostredie pre všetkých 
ľudí, ktorí sú súčasťou našej 
prevádzky. S ohľadom na otázky 
bezpečnosti neprijímame za 
žiadnych okolností kompromisy. 

Prevencia Diskriminácie a 
Obťažovania
Zaväzujeme rešpektovať a chrániť zákonom 
stanovené ľudské práva na všetkých 
miestach našej pôsobnosti.

Nebudeme tolerovať diskrimináciu alebo 
obťažovanie v akejkoľvek forme. Nielenže 
je to zákonom zakázané, ale je to v rozpore 
s typom pracovného prostredia, ktoré sa v 
spoločnosti ICL snažíme vytvoriť. 

Preto my, zamestnanci, úradníci a 
riaditelia v ICL nebudeme za žiadnych 
okolností tolerovať žiadnu diskrimináciu a 
obťažovanie v žiadnej forme, či už v činoch, 
alebo slovách.
Okrem toho spoločnosť ICL podporuje 
zásadu rovnakých príležitostí pre 
všetkých jej zamestnancov a uchádzačov 
o zamestnanie, bez rozdielu alebo 
diskriminácie. 

Preto my, zamestnanci, úradníci a riaditelia 
v ICL sa budeme vyhýbať a stavať sa proti 
akejkoľvek diskriminácii osôb okrem iného 
z dôvodu náboženstva, rasy, etnického 
pôvodu, národnosti, pohlavia, sexuálnej 
orientácie, veku,  zmeny pohlavia alebo 
postihnutia.
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 Obchodné príležitosti, ktoré môžu byť zaujímavé v rámci výkonu práce zamestnanca, 
úradníka alebo riaditeľa v ICL nevyužívame pre osobný zisk.  

V prípade vzniku konfliktu záujmov, aktuálneho alebo potenciálneho by mala byť 
táto záležitosť posunutá priamemu vedúcemu, zamestnancovi osobného oddelenia 
úradníkovi zodpovednému za dodržiavanie zhody alebo komisii pre etiku, ak taká 
existuje v mieste pracoviska pre ďalšie pokyny.

Otázka: Jeden z dodávateľov, s ktorým spolupracujeme ma pozval na 
svadbu jeho syna. Mal by som ísť?   

Odpoveď: Osobné vzťahy medzi našimi zamestnancami a 
dodávateľmi, s ktorými spolupracujú sú prirodzenou vecou, ktorú spoločnosť 
vníma pozitívne. Avšak, aby sme predišli vzniku nevhodného konania, musíte 
dodržiavať zásady spoločnosti s ohľadom na dar, ktorý pri tejto príležitosti 
donesiete. V prípade akýchkoľvek pochybností sa obráťte na vášho priameho 
vedúceho, zamestnanca osobného oddelenia úradníka zodpovedného za 
dodržiavanie zhody, alebo komisiu etiky, ak taká existuje vo vašej organizácii.

Kódex v Praxi...

Otázka: V rámci výkonu mojej práce v ICL sa dostávam do kontaktu s 
dodávateľom spoločnosti. Je v poriadku, ak od neho nakúpim produkty za tú 
istú cenu, ktorú ponúkajú spoločnosti?
or me to purchase products from them at the price they give ICL?

Odpoveď: Náš kódex etiky hovorí: “Obchodné príležitosti, ktoré 
môžu byť zaujímavé v rámci výkonu práce zamestnanca, úradníka alebo 
riaditeľa v ICL nevyužívame pre osobný zisk...” Ak takáto ponuka nie je 
ponúknutá všetkým zamestnancom ICL a nie je schválená spoločnosťou ICL, 
bolo by pre vás nevhodné z nej profitovať.

Kódex v Praxi...

Vzájomný Rešpekt
My, zamestnanci a úradníci spoločnosti 
ICL budeme rešpektovať našich 
spolupracovníkov a budeme sa k sebe 
správať zdvorilo a spravodlivo.  

Ochrana Súkromia 
Zamestnanca
Rešpektujeme súkromie našich 
zamestnancov a preto nebudeme 
žiadnej neoprávnenej strane prezrádzať 
informácie, ktoré by mohli narušiť súkromie 
ktorejkoľvek osoby.

Práca v Súlade s 
Programami Zhody a 
Postupmi Spoločnosti ICL
Spoločnosť ICL má množstvo interných 
programov zhody. Tieto programy sú 
určené na objasnenie právnych ustanovení 
a postupov a na vytvorenie mechanizmu, 
ktorý zaručí ich dodržiavanie. Dodržiavanie 
týchto programov a postupov je nielen 
povinné v rámci zamestnania v spoločnosti 
ICL, ale je základom našej pokračujúcej 
organizačnej výnimočnosti a dlhotrvajúcej 
udržateľnosti rastu a pokroku.

Vyvarovanie sa Konfliktu 
Záujmov
Musíme sa vyvarovať skutočným alebo 
zdanlivým konfliktom záujmov medzi našou 
úlohou v ICL a našimi osobnými záujmami, 
vrátane nasledovného:

 Nebudeme požadovať, prijímať, 
ponúkať alebo poskytovať dary, 
osobné výhody alebo služby od alebo k 
zákazníkom, dodávateľom, predajcom 
alebo akejkoľvek inej strane, ktorá 
je spojená s ICL, okrem prípadov 
spomenutých v relevantných postupoch 
spoločnosti.

 Budeme sa vyhýbať poskytovaniu 
osobných službičiek zamestnancom, 
úradníkom alebo riaditeľom 
spoločnosti, alebo ich rodinným 
príslušníkom, okrem osobných darov 
v primeranom a normálnom rozsahu 
pri príležitosti osobnej alebo rodinnej 
udalosti, ako je uvedené v relevantnom 
postupe spoločnosti.

 Žiadny zamestnanec, riaditeľ 
ani referent nesmie konkurovať 
spoločnosti. Konkurencia spoločnosti 
zahŕňa angažovanie sa v rovnakom 
odvetví podnikania ako spoločnosť 
alebo akúkoľvek situáciu, v ktorej 
zamestnanec, vedúci pracovník alebo 
riaditeľ získa od spoločnosti príležitosť 
na predaj alebo nákup nehnuteľností, 
produktov, služieb alebo iných aktivít.
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Správne Narábanie 
    a Ochrana Správne 
      Narábanie s Majetkom 
         Spoločnosti



Ochrana Dôvernosti ICL
V modernom a konkurenčnom svete 
podnikania môže mať každá informácia, 
s ktorou sa dostaneme do kontaktu v 
rozsahu našej práce, významnú hodnotu 
pre konkurenciu, investorov alebo širokú 
verejnosť.  Ochrana všetkých informácií 
v rámci spoločnosti pred ich únikom 
významne a priamo prispieva k nášmu 
úspechu.  

Všetky informácie, s ktorými sa pri výkone 
našich povinností v rámci ICL dostaneme 
do kontaktu a ktoré neboli zverejnené 
spoločnosťou musíme uchovávať v 

najvyššej miere dôvernosti a v tejto 
záležitosti konať v súlade so zásadami a 
postupmi spoločnosti ICL.  

Obchodovanie s cennými papiermi ICL s 
využitím neverejných informácií sa riadi 
našou zásadou týkajúcou sa obchodovania 
s cennými papiermi s využitím dôverných 
informácií.

My, zamestnanci, úradníci a riaditelia 
spoločnosti ICL neustále konáme s dobrým 
úmyslom a v prospech spoločnosti ICL. 

Ochrana Majetku ICL 
Spoločnosť ICL má hmotný majetok (ako 
sú budovy, zariadenie, atď.) a nehmotný 
majetok (ako sú informácie, zmluvy, 
obchodné tajomstvá, patenty, atď.) Majetok 
musíme ochraňovať v prospech spoločnosti 
ICL a jej zamestnancov.  

Naše konanie s ohľadom na majetok 
spoločnosti by malo obsahovať aj 
nasledovné:

 Vždy zaistíme, že majetok spoločnosti 
ICL je efektívne využívaný na presadenie 
cieľov spoločnosti.

 Budeme používať primerané prostriedky 
potrebné na prevenciu krádeže, 
nedbalého narábania alebo plytvania 
majetkom spoločnosti a ohlasovať 
príslušnej osobe akékoľvek narušenie 
bezpečnosti alebo nevhodné aktivity. 

 Nebudeme sledovať žiadne osobné 
záujmy v priestoroch spoločnosti, alebo 
počas používania majetku, zariadenia, 
alebo aktív ICL, iba ak v prípade súhlasu 
manažmentu spoločnosti.

Otázka: Pracujem ako manažér významného projektu v ICL, ktorý si 
vyžaduje dlhé hodiny v kancelárii. Asi o mesiac sa budem ženiť a ešte stále 
zostáva veľa vecí nedokončených. Keďže mám na projekte vedúcu úlohu, 
nemôžem požiadať o deň voľna kvôli prípravám. Môžem počas pracovnej 
doby použiť telefón v mojej kancelárii na hovory týkajúce sa svadby?

Odpoveď: Náš kódex etiky hovorí: “Vždy zaistíme, že majetok 
spoločnosti ICL je efektívne využívaný na presadenie cieľov spoločnosti.” 
Je nevyhnutné vytvoriť rovnováhu medzi osobnými a špeciálnymi okolnosťami 
a správnym a racionálnym používaním majetku ICL.  Je dôležité poradiť sa s 
vedúcim pracovníkom.

Kódex v Praxi...

Ochrana všetkých informácií 
v rámci spoločnosti pred ich 
únikom významne a priamo 
prispieva k nášmu úspechu.
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Výkon Obchodných 
     Aktivít Čestne  
         a Poctivo



Spoločnosť ICL a jej zamestnanci, úradníci 
a riaditelia vykonávajú obchodné činnosti 
spravodlivým a čestným spôsobom. 

Dobré meno spoločnosti ICL je založené 
na dôvere, ktorú naši podielnici (všetky 
osoby a entity, ktoré majú vplyv, alebo 
sú ovplyvňované spoločnosťou, vrátane 
zamestnancov, zákazníkov, dodávateľov 
a obchodných partnerov, konkurentov, 
vládnych orgánov, komunít, v ktorých 
pracujeme, vrátane životného prostredia, 
atď.) vložili do spoločnosti ICL. 

Naše každodenné konanie v každej divízii 
v rámci našich úloh v ICL môže túto dôveru 
ďalej budovať alebo ju zničiť.

Spoločnosť ICL a Jej 
Zákazníci, Dodávatelia a 
Obchodní Partneri
Vzťahy s našimi zákazníkmi, dodávateľmi 
a obchodnými partnermi sú medzníkom 
našich schopností vytvárať a udržiavať 
dlhotrvajúci úspech. Zaväzujeme sa 
zachovávať ich dôveru v spoločnosť ICL a 
jednať s nimi s rešpektom, čestne a poctivo.

Vážime si naše dohody a vedieme naše 
rokovanie so všetkými stranami v dobrej 
viere a slušne.

Zamestnanci Dodávateľa
K zmluvným zamestnancom patria najatí 
zamestnanci a zamestnanci tretej strany, 
ktorých spoločnosť zamestnala na výkon 
vedľajších služieb v jej priestoroch. 

Našich zmluvných zamestnancov a 
poskytovateľov služieb, ktorí pracujú 
po našom boku vnímame ako našich 
dlhoročných partnerov, ctíme a 
podporujeme ich práva, ktoré im prináležia 
podľa zákona a jednáme s nimi s rešpektom, 
zdvorilo a spravodlivo. 

Konkurencia v Obchodnej 
Aréne
Spoločnosť ICL si cení význam konkurencie 
voľného trhu a pracuje v súlade so všetkými 
právnymi požiadavkami týkajúcimi sa 
spravodlivej súťaže. Nehanobíme, ani 
neohovárame našich konkurentov, ich 
aktivity alebo produkty. Všetci relevantní 
zamestnanci musia byť oboznámení s 
príslušnými a platnými protimonopolnými 
zákonmi, ako aj so zásadami a postupmi 
spoločnosti týkajúcimi sa tejto problematiky. Otázka:  Vediem rokovania s jedným z našich dodávateľov a snažím sa 

znížiť požadovanú cenu produktu, ktorý potrebujem. Opýtal sa ma, aké bude 
celkové ročné množstvo nakúpených produktov, keďže podľa toho môže znížiť 
cenu. Bolo by nevhodné zveličovať a prisľúbiť zakúpenie väčšieho množstva, 
aké mám v skutočnosti v pláne, aby som získal želanú zľavu?  

Odpoveď: Náš kódex etiky hovorí: “Vážime si naše dohody a 
vedieme naše rokovanie so všetkými stranami v dobrej viere a slušne”. 
Zveličovanie v rámci rokovaní za účelom zlepšenia obchodných podmienok sa 
nepovažuje za konanie v dobrej viere a preto nie je prijateľné.

Kódex v Praxi...

Vzťahy so zákazníkmi, dodávateľmi a obchodnými partnermi ICL sú medzníkom 
našich schopností vytvárať a udržiavať dlhotrvajúci úspech.

Ohlasovanie a Jednanie s 
Vládnymi Autoritami 
Spoločnosť ICL rešpektuje jej vzťah s 
vládnymi a oficiálnymi autoritami a 
dodržiava všetky zákony, nariadenia 
a normy platné pre jej prevádzku. Ako 
verejne obchodovateľná spoločnosť má 
ICL povinnosť zverejniť úplné a presné 
informácie týkajúce sa jej finančnej situácie 
a výsledkov hospodárenia. Výkazy a 
dokumenty ICL podané alebo predložené 
Izraelskému regulačnému úradu pre 
cenné papiere a Americkej komisii pre 
cenné papiere a iná verejná komunikácia 
spoločnosti musí obsahovať úplné, presné, 
včasné a zrozumiteľné údaje.

Podplácanie a Korupcia
Spoločnosť ICL sa zaväzuje vykonávať svoje 
obchodné aktivity na základe kvality a 
integrity. 

Nebudeme tolerovať žiadny druh 
nezákonného vplyvu na osoby, ktoré 
prijímajú rozhodnutia, okrem iného vrátane 
ponúk na úplatky alebo iné formy ilegálnych 
aktivít. 

Nikdy nebudeme ponúkať, vyplácať, usilovať 
sa, alebo akceptovať úplatky v akejkoľvek 
forme - priamo alebo nepriamo. 
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My v spoločnosti ICL sa zaväzujeme 
ochraňovať životné prostredie a 
predchádzať ohrozeniu prírodných 
zdrojov. Neustále vynakladáme úsilie o 
znižovanie našich negatívnych dopadov 
na životné prostredie. 

Základom tohto úsilia je záväzok 
dodržiavať rôzne pravidlá zákona, ktoré 
riadia činnosti ICL a ktorých účelom 
je ochrana verejného blahobytu a 
zamedzenie znečistenia životného 
prostredia a dodržiavať legislatívu platnú 
pre naše prevádzky. 

Záväzok voči 
   Ochrane Životného 
       Prostredia



Udržiavanie nepretržitého dialógu s 
členmi komunít v oblastiach, v ktorých 
pôsobíme má pre nás vysokú hodnotu. 
Našou činnosťou sa neustále snažíme o 
minimálne poškodenie alebo zhoršenie 
kvality života členov komunít v miestach 
našej pôsobnosti a investujeme aktívne 
do rôznych projektov a programov 
navrhnutých na zlepšenie ich života.

Záväzok voči 
   Komunitám,  
      v Ktorých  
         Pracujeme



Ako by mal  
   byť Kódex  
       Etiky Používaný?



Aplikácia a Implementácia

Interná Aplikácia
ICL Group je nadnárodná skupina, ktorá 
pôsobí v mnohých krajinách. Spoločnosť 
ICL a jej zamestnanci rešpektujú rôzne 
kultúry, zákony a zvyky prevládajúce v 
krajinách, v ktorých ICL pôsobí. Tento kódex 
etiky s platnými novelami a relevantnými 
úpravami miestnych zákonov je záväzný pre 
spoločnosť, jej úradníkov a zamestnancov v 
každej krajine, kde ICL pôsobí.  

Implementácia nášho 
Kódexu Etiky
Kódex etiky bol prijatý správnymi radami 
a manažmentom spoločnosti ICL a jej 
obchodnými divíziami. Je súčasťou kultúry 
korektného manažmentu spoločnosti. 
Každý zamestnanec, úradník a riaditeľ 
spoločnosti sa musí usilovať na maximum 
svojich schopností v rozsahu právomocí a 
povinností o úplnú implementáciu kódexu 
etiky spoločnosti na každej organizačnej 
úrovni.  

Výnimka od ustanovení tohto etického 
kódexu zo strany výkonných pracovníkov 
alebo riaditeľov môže byť udelená iba 
správnou radou alebo etickou komisiou, 
a bude okamžite oznámená akcionárom 
spoločnosti.

Pre rôzne oblasti činnosti ICL existujú 
stanovy, nariadenia a právne normy, ktoré 
sú záväzné pre zamestnancov spoločnosti 
a manažment. Okrem toho spoločnosť 
ICL zachováva interné smernice, postupy 
a programy zhody obsahujúce množstvo 
pravidiel správania sa, ktoré ponúkajú 
zamestnancom návod na to, ako sa správať 
v situáciách, ktoré vznikajú počas práce.

Dodržiavanie zákona a všetkých 
relevantných postupov a nariadení 
je základom, na ktorom budujeme 
naše pravidlá etického správania a 
fundamentom, ktorý sa očakáva od 
spoločnosti ICL a všetkých jej zamestnancov.  
Účelom kódexu etiky nie je nahradiť tieto 
stanovy, nariadenia, smernice a postupy, 
ani pokryť všetky možné vzniknuté situácie.  
Jeho účelom je odrážať princípy a hodnoty, 
ktoré by sme radi presadzovali a slúžiť 
ako kompas, ktorý vás navedie na správnu 
cestu.  

Pozorne si kódex etiky prečítajte a 
prediskutujte jeho obsah s kolegami a 
vašimi manažérmi. Je určený na pomoc pri 
rozhodnutiach a každodenných aktivitách 
počas pracovnej doby.

Ak máte akékoľvek pochybnosti o 
správnosti konania v istej situácii, ak 
narazíte na situáciu, pri ktorej sú postupy 
etického kódexu alebo jeho aplikácia 
nejasné, alebo ak máte obavy, že istá 
činnosť môže byť v rozpore s etickým 
kódexom alebo platnými nariadeniami 
alebo zákonmi, neváhajte upovedomiť 
o probléme vášho nadriadeného, alebo 
osobu spoločnosti zodpovednú za 
dodržiavanie zhody, ktorá problém buď 
vyrieši v súlade s postupmi, alebo posunie 
problém oprávnenej osobe.

Vaša otázka bude vyriešená rýchlo, 
dôkladne a diskrétne. Ak je vaša otázka 
podávaná s dobrým úmyslom, potom 
si môžete byť istí, že vaša pozícia v 
spoločnosti nebude ohrozená, alebo 
poškodená.
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Áno

Áno

Áno

Nie

Nie

Nie, stále nejasné

Konajte v súlade so 
zákonom

Konajte v súlade s 
politikou/postupom/
usmernením

Konajte v súlade s 
kódexom etiky

Existuje pravidlo 
zákona, ktoré 
pojednáva o tejto 
problematike?

Existujú zásady, 
postupy, alebo 
usmernenia, ktoré 
poukazujú na danú 
situáciu?

Poukazuje kódex 
etiky na danú 
situáciu?

Obráťte sa na vášho priameho vedúceho, zástupcu 
personálneho oddelenia, zamestnanca zodpovedného za 
dodržiavanie zhody alebo etickú komisiu (ak je vo vašej 
organizácii zriadená) alebo na miestnu linku pomoci.

Čo sa stane ak...?
Nasledujúci diagram znázorňuje proces, ktorý by ste mali 
dodržiavať, ak si myslíte, že stojíte pred etickou dilemou:

“Pravidlá Palca pre Etické 
Správanie” 
Ak si nie ste istí, ako by ste sa mali 
správať v situácii, ktorá je pred vami, 
zapamätajte si, že základné pravidlá 
etiky môžu byť zhrnuté do troch 
jednoduchých otázok týkajúcich sa 
spôsobu správania, ktorý si môžete 
zvoliť: 

 Keby boli okolnosti opačné, chceli by 
ste, aby sa k vám správali s ohľadom 
na vaše práva, alebo majetok rovnakým 
spôsobom, ako o chvíľu budete konať 
vy  s ohľadom na “práva, peniaze alebo 
majetok” iných?

 Ak by bol váš spôsob správania 
zverejnený alebo priblížený verejnosti, 
boli by ste vy, alebo spoločnosť ICL 
kritizovaní za vaše činy?

 Ak by mohla verejnosť preskúmať 
vaše činy a poznať všetky fakty, boli 
by vaše činy a konanie spoločnosti 
ICL považované za správne, čestné a 
prijateľné?

V každom prípade, v ktorom dôjde k 
podozreniu alebo dojmu z nesúladu 
s ustanoveniami kódexu etiky, 
upovedomte vášho priameho vedúceho, 
zamestnanca osobného oddelenia 
úradníka zodpovedného za dodržiavanie 
zhody, alebo komisiu etiky, ak taká 
existuje vo vašej organizácii.
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Poznámky

3534



Millennium Tower, 23 Aranha St. (Hlavné sídlo) 
P.O.Box 20245, Tel Aviv 6107025, Izrael 
Tel +972 (0)3 684 4400  Fax +972 (0)3 684 4444 
E-mail: contact@icl-group.com 
www.icl-group.com


