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spoločnosti IRES R+M s.r.o.
Preambula
Spoločnosť IRES R+M, s.r.o. (ďalej len spoločnosť) je spoločnosťou podnikajúcou v oblasti
stavebníctva s dlhoročnými skúsenosťami, zamestnávajúca kvalifikovaných zamestnancov
pracujúcich na vysokej profesionálnej úrovni, ktorá vo svojej činnosti aplikuje systém
manažérstva ako aj environmentálneho manažérstva kvality vo výrobe a zavádzaní do
prevádzky a pri obsluhe v oblasti vykonávania pozemných, inžinierskych a priemyselných,
bytových a občianskych stavieb. Spoločnosť je držiteľom Certifikátu kvality podľa normy
ISO 9001 a Certifikátu environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001. Cieľom
spoločnosti je poskytovať kvalitné služby v oblasti stavebníctva za konkurenčné ceny
v súlade s pravidlami ochrany životného prostredia. Princípy prijaté v Etickom kódexe
spoločnosti predstavujú normy správania sa medzi zamestnancami navzájom a voči
zákazníkom spoločnosti a ostatným obchodným partnerom spoločnosti a tretím osobám.
Princípy a hodnoty spoločnosti
Dbáme na profesionalitu, odbornosť, presnosť a zachovávanie princípov otvorenosti,
tolerancie a pravdivosti. Dôležitými hodnotami spoločnosti sú dobré meno spoločnosti,
profesionálna kvalita práce a dôvera zákazníkov a obchodných partnerov a verejnosti.
Hlavnými princípmi, ktorými sa riadi správanie sa spoločnosti a jej zamestnancov sú
dodržiavanie právnych predpisov s ohľadom na životné prostredie, dodržiavanie kvality
a bezpečnosti práce, profesionalita, zodpovednosť a ústretovosť a vysoký morálny štandard
voči zákazníkom a ostatným obchodným partnerom a rešpektovanie základných ľudských
práv. Spoločnosť vytvára bezpečné a zdravé pracovné prostredie pre svojich zamestnancov.
Záväzky spoločnosti musia byť riadne a včas plnené.
Vzťahy vo vnútri spoločnosti
Zamestnanci spoločnosti dodržujú zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy
a interné predpisy spoločnosti vrátane ustanovení tohto kódexu. Pri plnení pracovných úloh
koná zamestnanec spoločnosti profesionálne, osobne, riadne, včas a je povinný zdržať sa
správania, ktoré by narušilo záujmy a dobré meno spoločnosti. S ostatnými zamestnancami
spoločnosti a so zákazníkmi a obchodnými partnermi spoločnosti a tretími osobami koná
každý zamestnanec čestne, korektne, zodpovedne a v rámci pravidiel slušného správania sa a
v súlade s dobrými mravmi. Zamestnanci spoločnosti prejavujú dôveru a úctu
k spolupracovníkom a nadriadeným, mlčanlivosť vo vzťahu k interným verejne
nepublikovaným informáciám spoločnosti a konajú v súlade so záujmami spoločnosti
a chránia dobré meno spoločnosti. Zamestnanci spoločnosti nevyžadujú ani neprijímajú od
tretích osôb dary alebo iné výhody, ktoré by mohli mať vplyv na ich rozhodovanie a
profesionálny prístup v práci. Zamestnanci počas doby zamestnania ani po skončení
zamestnania nezneužívajú informácie získané pri plnení pracovných úloh na získanie
akéhokoľvek majetkového alebo iného prospechu pre seba, im blízke osoby alebo iné tretie
osoby. Zamestnanci chránia duševné aj materiálne vlastníctvo firmy. chránia majetok
spoločnosti pred poškodením, zničením a zneužitím a zverené prostriedky využívajú čo
najefektívnejšie v súlade s účelom, na ktorý boli určené a nezneužívajú ich na dosiahnutie
osobného prospechu alebo prospechu tretích osôb. Zamestnanci spoločnosti informujú
spoločnosť o všetkých dôležitých skutočnostiach faktoch týkajúcich sa jej činnosti, ktoré by
mohli mať negatívny dopad na jej ďalšiu činnosť a na dobré meno spoločnosti.

Vzťahy spoločnosti navonok
Spoločnosť dodržiava uzavreté dohody a zmluvné vzťahy a platobnú disciplínu voči svojim
obchodným partnerom. Pri nákupe tovarov a služieb spoločnosť používa len legitímne
prostriedky a metódy a korupčné praktiky považuje za neprípustné. Spoločnosť ochraňuje
informácie tvoriace predmet obchodného tajomstva a všetky informácie o vzťahoch s jej
zákazníkmi a ostatnými obchodnými partnermi považuje za dôverné. V rámci podnikania
spoločnosť berie ohľad na potreby širšieho spoločenského okolia a národné a regionálne
záujmy.
Ochrana životného prostredia
Spoločnosť sa úpravou technologických postupov a výberom materiálov snaží o
minimalizáciu dopadov
výrobného a montážneho procesu na životné prostredie.
S nepoužiteľnými obalmi, odpadmi a nebezpečnými látkami sa nakladá v súlade s predpismi
na ochranu životného prostredia. Spoločnosť má trvalý záujem o znižovanie negatívnych
dopadov na životné prostredie a o zlepšovanie kvality životného prostredia.
Uplatňovanie etických princípov v spoločnosti
Spoločnosť zaväzuje každého zamestnanca nielen odbornosťou, ale aj dodržiavaním
princípov podnikateľskej etiky a prijatím morálnej zodpovednosti za svoje konanie. Etický
kódex spoločnosti sa vzťahuje na všetkých zamestnancov spoločnosti, ako aj na ďalšie osoby
konajúce v jej mene, ktorí sú povinní Etický kódex dodržiavať, pozitívne prezentovať a konať
v súlade s jeho ustanoveniami. Zamestnanci spoločnosti sú povinní konať pri práci v súlade
s hodnotami, pravidlami a zásadami uvedenými v Etickom kódexe spoločnosti a riadiť sa
princípmi v ňom uvedenými. Porušenia Etického kódexu považované za porušenie pracovnej
disciplíny sa posudzujú a sankcionujú v zmysle platných všeobecne záväzných právnych
predpisov.

