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PREDSLOV
Uplatnenie
Kódex etického správania spoločnosti U. S. Steel Košice – Labortest, s.r.o. (ďalej len Kódex) je záväzný pre
nás všetkých – konateľov i zamestnancov spoločnosti U. S. Steel Košice – Labortest, s.r.o. (ďalej len LAB
alebo Spoločnosť). Okrem dodržiavania tohto Kódexu sa od nás vyžaduje, aby sme konali v súlade so
všetkými platnými právnymi predpismi, princípmi a postupmi LAB. Ich nedodržiavanie môže viesť
k disciplinárnemu konaniu s následným postihom ktorým môže byť aj skončenie pracovného pomeru. LAB
zakazuje pomstychtivé správanie voči komukoľvek, kto v dobrej viere oznámi podozrenie na porušenie etiky
alebo dodržiavania princípov.
Odkaz od prezidenta a predsedu predstavenstva U. S. Steel
Morálna integrita a etické správanie sú základom našich kľúčových hodnôt a sú tiež životne dôležité pre naše
úsilie viesť a spravovať našu spoločnosť Carnegieho cestou vyvíjajúc snahu
o návrat k udržateľnej
ziskovosti, ktorá nám zabezpečí právo na ďalší rast. Neustále zvyšovanie úrovne etického správania v U. S.
Steel závisí od toho či každý z nás koná spôsobom, ktorý podporuje kultúru zodpovednosti a morálnej
integrity a od znalosti štandardov, ktoré musíme dodržiavať bez ohľadu na titul, povinnosti, alebo miesto.
Pred niekoľkými rokmi sme prijali heslo “Robme to, čo je správne”, ako základný stručný a výstižný slogan
pre realizáciu tejto koncepcie. Je to ľahko zapamätateľná fráza, ale uviesť ju do praxe nie je vždy
jednoduché. Preto sme v priebehu rokov zaviedli komplexný Program etiky a dodržiavania princípov, aby
nám pomáhal začleniť heslo “Robme to, čo je správne” do našich každodenných činností.
Základom našej etickej kultúry je Kódex etického správania. Kódex je kľúčovým posolstvom o záväzku
našej spoločnosti rozvíjať kultúru čestnosti, poctivosti a zodpovednosti. Kódex sumarizuje požiadavky a
očakávania týkajúce sa nášho správania a vyjadruje dôležité hodnoty a pravidlá pre vykonávanie
podnikateľskej činnosti v mene našej spoločnosti. Kódex sa teda vzťahuje na každého z nás a stanovuje
zásady, podľa ktorých máme konať každý deň. Nikto nemá výnimku z dodržiavania našich zásad a v tomto
má každý z nás ísť príkladom.
Nájdite si čas na podrobné preštudovanie Kódexu, ako aj na pravidelné vyhľadávanie odpovedí v texte
Kódexu v záležitostiach etiky. Ak máte otázky, alebo ak potrebujete poradiť, používajte zdroje popísané v
Kódexe. Môžete podávať v dobrej viere podnety alebo oznámenia týkajúce sa podozrení na nedovolené
alebo neetické správanie, a to bez strachu z odplaty.
Skutočné skúšky pre našu etickú kultúru prichádzajú pri tých každodenných rozhodnutiach, keď sa musíme
rozhodovať medzi tým, čo je jednoduché a tým, čo je správne. Nikdy a za žiadnych okolností nesmieme
porušovať naše etické hodnoty. Musíme byť prístupní a transparentní vo všetkom čo sa týka nášho
podnikania. Musíme preukazovať vysokú úroveň etického správania neustálym potvrdzovaním našich
etických zásad a stálym prijímaním správnych rozhodnutí. Všetci musíme zabezpečiť, aby United States
Steel Corporation zostala spoločnosťou, ktorá ctí najvyššie morálne zásady. Tento Kódex je naším
základným poradcom – ukazovateľom, ktorý nám pomáha vždy “Robiť to, čo je správne.”

Mario Longhi
Prezident a predseda predstavenstva
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GARYHO PRINCÍPY


Som presvedčený, že ak je vec správna, bude nakoniec trvalo úspešná.



Najvyššia odmena pochádza z poctivého a správneho výkonu práce. Koniec koncov, zlé výsledky
pochádzajú zo sebeckého, nečestného a nepoctivého konania.



Verím v hospodársku súťaž...súťaž môže vyhrať ten najšikovnejší a úspech dosiahne len ten, kto je
najserióznejší, najaktívnejší a najvytrvalejší.



Som presvedčený, že žiadne priemyselné odvetvie, v ktorom sa nezaobchádza so zamestnancami
spravodlivo a humánne, nemôže byť trvalo úspešné.



Absolútne verím záujmu verejnosti. Zo všetkých pravidiel je verejná mienka najspoľahlivejšia
a najrozumnejšia.



Ak máme uspieť v podnikaní, tak ho musíme robiť na princípoch, ktoré sú čestné, férové, zákonné
a spravodlivé.

 Musíme sa dostať a udržať sa na takom férovom, vysokom a opodstatnenom stupni, aby sme upútali
pozornosť, vyvolali a zabezpečili si uznanie všetkých, ktorí vedia, čo robíme.
 Neobhajujeme spojenia alebo dohody, ktorými by sme bránili podnikaniu, neobhajujeme žiadne
činnosti, ktoré sú v protiklade so zákonom alebo blahom verejnosti.
 Nikdy nesmieme zabudnúť, že naše práva a záujmy sú alebo by mali byť prospešné verejnosti, že
práva a záujmy jednotlivca musia vždy ustúpiť záujmom verejným.
Sudca Elbert Gary, prvý prezident U. S. Steel
NÁŠ ZÁVÄZOK
Skôr, než začneme konať v mene našej Spoločnosti, musíme si položiť otázku „Idem urobiť správnu vec?“
Každý z nás má osobnú zodpovednosť za správne konanie, a to znamená viac, než len dodržiavanie platných
právnych predpisov. Znamená to aj:








Prevziať zodpovednosť za vlastnú bezpečnosť a bezpečnosť druhých.
Správať sa k druhým s úctou a vážnosťou.
Chrániť životné prostredie.
Pracovať poctivo v prospech Spoločnosti.
Zaručiť presnosť finančných výkazov a správnosť zverejnených údajov.
Chrániť a správne využívať majetok Spoločnosti.
Konať čestne a v súlade s platnými právnymi predpismi.

Takéto etické správanie je súčasťou nášho dedičstva a je nevyhnutné pre udržanie spoľahlivého riadenia,
spolupatričnosti, zodpovednej kontroly a principiálneho manažmentu a vedenia spoločnosti, ktoré sú nevyhnutné pre
náš kontinuálny úspech. Čestnosť a etické správanie musia byť neoddeliteľnou súčasťou našich každodenných
pracovných aktivít. Takéto správanie je základom pre všetky naše zásadné hodnoty a je rozhodujúce pre
dosiahnutie našej vízie.
Spoločnosť očakáva od každého z nás etické správanie na najvyššej úrovni. Naše ocenenie a uznanie sú úzko
spojené so základnými kompetenciami, ktoré podporujú etické správanie. Interné kontroly slúžia na to, aby
pomohli zabezpečiť dodržiavanie zásad a identifikovali ich porušovanie. Nikdy by sme nemali upustiť od
princípov etického správania a čestnosti pri napĺňaní cieľov. Záväzok k etickému správaniu je tiež nevyhnutný
pre nábor a udržanie si zásadových ľudí, ktorých potrebujeme na zabezpečenie trvalého úspechu LAB.
LAB sa zaviazal podnikať etickým a zákonným spôsobom, pretože to je to správne pre každého z nás.
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Vedieť, čo treba urobiť
Kódex stanovuje očakávania Spoločnosti ako reakciu na naše správanie, aby sme si udržali našu silnú etickú
tradíciu a dodržiavali etické a právne normy, ktoré podporujú konkurencieschopnosť našej Spoločnosti.
Každý deň robíme rozhodnutia, ktoré majú vplyv na vzťah Spoločnosti so zákazníkmi, dodávateľmi,
investormi a komunitami; na náš vlastný vzťah so spolupracovníkmi a na dobré meno Spoločnosti. Kódex
nemôže konkrétne popísať každú možnú situáciu, do ktorej sa môžeme dostať počas vykonávania našej práce, ale to
nás nezbavuje zodpovednosti za nesprávne konanie. Ak si nie sme istí, čo máme robiť, Kódex nám poskytne
poučenie a zdroje, ktoré nám pomôžu pri výbere správneho postupu. Vždy musíme konať v súlade
s Kódexom.
Určité správanie jasne prekračuje líniu medzi tým, čo je správne a nesprávne, porušuje princípy Spoločnosti
a podľa nášho Kódexu je zakázané. Avšak niekedy správny výber a rozhodnutie nie je až také jasné, pretože
etické hľadiská v konkrétnej situácii sú ťažko identifikovateľné alebo zložité. Ak tieto záležitosti ignorujeme
a urobíme nesprávne rozhodnutie, tak Spoločnosť a aj jednotlivci môžu čeliť vážnym následkom.
Aby sme vedeli určiť, čo je správne, mali by sme sa sami seba opýtať, ešte pred tým, než začneme konať:
 Je moje konanie v súlade s platnými právnymi predpismi?
 Sú moje aktivity v súlade s princípmi a postupmi Spoločnosti?
 Je to, čo robím, v najlepšom záujme Spoločnosti?
 Čo by si o mojom konaní pomysleli moji spolupracovníci, rodina a priatelia?
 Zvážil som, či sa správam k ostatným tak, ako by oni chceli, aby som sa ja správal k nim?
Každý z nás zohráva dôležitú úlohu pri dosahovaní úspechov našej spoločnosti. Zásady uvedené na
nasledujúcich stranách budú naším návodom pri prijímaní správnych rozhodnutí.
Robme to, čo je správne
Ak narazíme na etickú dilemu, alebo sa potrebujeme poradiť v súvislosti s etickým problémom je v poriadku
sa pýtať. Ustanovenia tohto Kódexu nám môžu pomôcť pri ťažkých rozhodnutiach, alebo nám jednoducho
poskytnú istotu, že sme na správnej ceste. Taktiež sa môžeme poradiť s našimi nadriadenými, alebo
manažérmi Spoločnosti. Odporúča sa, aby sme ich kontaktovali s akýmkoľvek, malým či veľkým,
problémom v oblasti etiky a dodržiavania platných právnych predpisov a interných predpisov Spoločnosti.
Okrem toho, mnohé zásady prediskutované v tomto Kódexe poskytujú konkrétne postupy týkajúce sa
ohlasovacích záležitostí príslušným osobám.
Spôsob nahlásenia
Ak máte podozrenie na nelegálne a neetické správanie, alebo o ňom viete, je potrebné, aby ste takéto
správanie bez zbytočného odkladu nahlásili. Týka sa to aj sporného účtovníctva, auditov alebo interných
kontrolných záležitostí. USSK zriadil za týmto účelom aj možnosť anonymného nahlasovania prípadov
podozrení na nelegálne a neetické správanie prostredníctvom Etickej linky U. S. Steel:






TELEFÓN: +421 55 684 2289
INTERNET: www.ussteel.com/corp/EthicsLine/
INTRANET: Kliknite na linku Etickej linky U. S. Steel na intranete USSK
ADRESA:
Etická linka U. S. Steel, Vstupný areál U. S. Steel, P.O. Box 17, 044 54 Košice
Manažér pre odporúčania: Viceprezident pre financovanie, kontakt na sekretariát: 3-4887

Telefonický, internetový a intranetový prístup na etickú linku je možný 24 hodín denne 7 dní v týždni.
 Príklad :
Mojou prácou je aj príprava vyúčtovania výdavkov zo služobných ciest môjho nadriadeného a všimol som
si, že vo vyúčtovaniach žiadal duplicitne uplatniť potvrdenia o výdavkoch z predchádzajúcich služobných
ciest. Keď som s touto záležitosťou prišiel za ním, prikázal mi, aby som o tom mlčal a pripravil
vyúčtovanie výdavkov bez ohľadu na tento problém. Môj kolega mi povedal, aby som sa do toho nemiešal.
Čo mám robiť?
Ste povinný okamžite oznámiť túto záležitosť nadriadenému na vyššom stupni riadenia alebo manažmentu
spoločnosti LAB. Okrem týchto možností vždy môžete podať podnet prostredníctvom Etickej linky U. S. Steel.
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 Príklad:
Nie som si stopercentne istý, či to, čoho som bol svedkom je nedovolené alebo neetické správanie. Čo mám
robiť?
Ak si nie ste stopercentne istý, najlepšie bude Vašu záležitosť oznámiť. Ako pomôcka pre Vás, položte si
nasledovné otázky:
• Zdá sa to byť porušením princípov alebo postupov spoločnosti?
• Vyzerá to ako nepoctivá, nekalá činnosť?
• Ak by som tak konal ja, bolo by mi nepríjemné povedať to mojej rodine alebo priateľom?
• Mohlo by to poškodiť dobrú povesť spoločnosti?
Ak ste odpovedali „áno“ na ktorúkoľvek z týchto otázok, mali by ste záležitosť oznámiť.
LAB zakazuje uplatňovanie postihov voči komukoľvek, kto v dobrej viere nahlási podozrenie na nedovolené
alebo neetické správanie. Viac informácií týkajúcich sa povinnosti nahlasovania podozrenia na nedovolené
alebo neetické správanie nájdete v Princípoch USSK č. 16 Oznámenia zamestnancov o podozrení na
nedovolené alebo neetické správanie, v Princípoch USSK č. 17 Prijatie, úschova a riešenie sťažností
týkajúcich sa záležitostí účtovníctva, vnútornej kontroly a auditu a v súvisiacich odporúčaniach.
Základné princípy LAB týkajúce sa etického správania a dodržiavania platných právnych predpisov a
interných predpisov sú popísané na nasledujúcich stranách.

1

PRINCÍP 1
PREVZIAŤ ZODPOVEDNOSŤ ZA VLASTNÚ BEZPEČNOSŤ A BEZPEČNOSŤ
DRUHÝCH
V Spojených štátoch amerických mala U. S. Steel zavedený program bezpečnosti práce vo svojom odvetví už
dlho pred schválením zákona o bezpečnosti práce a ochrane zdravia (OSHA) a zákona o bezpečnosti práce a
ochrane zdravia v banskom priemysle (MSHA). Tento program odmieta názor, že „nehody sa jednoducho
stávajú“ a opätovne zdôrazňuje hlavné zásady, že „všetkým incidentom a zraneniam sa dá predísť“ a že
„bezpečnosť je našou osobnou zodpovednosťou“. LAB je súčasťou tohto programu. Právo na ochranu
bezpečnosti a zdravia pri práci na Slovensku zaručuje Ústava Slovenskej republiky. Toto právo je ďalej
rozpracované v Zákonníku práce, v Zákone o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a v ďalších súvisiacich
právnych predpisoch.
Bezpečnosť je naša primárna a základná hodnota. Každý z nás sa chce na konci dňa vrátiť bezpečne domov.
Záruka bezpečného pracoviska zlepšuje produktivitu, kvalitu, spoľahlivosť a finančný výkon. Ak berieme na seba
zodpovednosť za bezpečnosť a ochranu zdravia, denne sa tým zaväzujeme k dodržiavaniu bezpečných postupov
práce, dávame pozor na bezpečnosť spolupracovníkov a poskytujeme bezpečné pracovné podmienky pre všetkých.
Stotožnenie sa s postojom „bezpečnosť na prvom mieste“ je rovnako nevyhnutné pre náš úspech ako nástroje a
technológie, na ktoré sa spoliehame pri našom podnikaní. Tento postoj si musíme priniesť so sebou do práce a
každý deň aj odniesť domov, aby sa bezpečnosť stala súčasťou nášho života, ale aj života našich rodín a
spolupracovníkov.
Bezpečnostné postupy v našej Spoločnosti zlepšujú uvedomenie si týchto zásad, postupov, zákonov a predpisov,
ktoré chránia naše zdravie a bezpečnosť a učia nás, ako ich dodržiavať. Avšak samotné zásady a programy nás
neochránia. Iba ľudia to dokážu!

 Príklad:
Keď som pracoval na zariadení, porezal som si ruku. Ozaj to nevyzerá zle a myslím si, že jediné čo
potrebujem, je obväz. Nechcem to nahlásiť vedúcemu – bolo by to v neprospech môjho odboru pri
posudzovaní výkonu v oblasti bezpečnosti práce! Taktiež mám obavy či skutočnosť, že sa mi pri práci stal
pracovný úraz, nebude následne podnetom na začatie disciplinárneho konania voči mojej osobe, resp. mojim
spolupracovníkom. Čo by som mal urobiť?
Nahláste úraz svojmu vedúcemu a ten vám zabezpečí náležité ošetrenie. Všetky úrazy, incidenty a potenciálne
nebezpečné podmienky, nezáleží na tom, aké nepatrné sa javia, musia byť okamžite nahlásené. Váš vedúci je
taktiež zodpovedný za bezodkladné vyšetrenie incidentu a nápravu nebezpečných podmienok. Samotná
skutočnosť, že sa Vám stal pracovný úraz nie je dôvodom pre disciplinárne konanie bez toho, žeby z Vašej
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strany došlo ku preukázateľnému porušeniu pracovnej disciplíny. Vaše včasné nahlásenie zabezpečí, že
dostanete náležité lekárske ošetrenie a môže ochrániť ostatných pred podobným úrazom.
Je povinnosťou každého zamestnanca oboznámiť sa so zásadami a postupmi bezpečnej práce a následne aj
niesť zodpovednosť za ich dodržiavanie.
Každý zamestnanec musí:
 všade, kde to pracovné prostredie a riziko práce vyžaduje, vždy nosiť všetky predpísané osobné
ochranné pracovné prostriedky.
 udržiavať poriadok na pracovisku a vyvarovať sa nebezpečným situáciám.
 dodržiavať zákaz požívania, prenášania, prechovávania alkoholických nápojov alebo iných
omamných a psychotropných látok na pracoviskách Spoločnosti a v pracovnom čase ich požívať aj
mimo týchto pracovísk a nastupovať pod ich vplyvom do práce.
 každý úraz, incident, ochorenie alebo existenciu nebezpečných podmienok okamžite nahlásiť
svojmu nadriadenému.
Ak dôjde k incidentu, vedúci zamestnanci sú povinní zabezpečiť, aby každý, kto utrpel úraz, dostal okamžité
lekárske ošetrenie, zabezpečiť prešetrenie incidentu a nápravu nebezpečných podmienok. Sú povinní včas
a predpísaným spôsobom nahlásiť každú nežiaducu udalosť. Informácie nájdete v Princípoch USSK č. 15
Bezpečnosť a hygiena práce a v Pracovnom poriadku Spoločnosti.
 Príklad:
Zvuková výstraha cúvania na mojom vysokozdvižnom vozíku je pokazená. Inak vozík funguje dobre
a materiál môžem prepravovať aj s nefunkčnou výstrahou. Čo by som mal urobiť?
Okamžite prestaňte vysokozdvižný vozík používať a nahláste poruchu svojmu nadriadenému. On je
zodpovedný za to, že zariadenie bude vyradené z prevádzky a zabezpečí alternatívne zariadenie, ktoré umožní
vykonanie práce bezpečným spôsobom. Je povinnosťou Vášho nadriadeného tiež overiť, či bola vykonaná
nevyhnutná oprava skôr, ako sa zariadenie opäť uvedie do prevádzky.
 Príklad:
Mám podozrenie, že na našom pracovisku došlo k porušeniu pravidiel týkajúcich sa bezpečnosti pri práci.
Nadriadený mi povedal, že sa jednalo o drobné porušenie, a že o nič nejde. Ako mám ďalej postupovať?
Ak máte akékoľvek podnety, otázky, alebo podozrenia týkajúce sa porušenia našej Politiky bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci alebo akýchkoľvek právnych predpisov, oznámte to na Horúcu linku Bezpečnosti
práce alebo priamo na útvar GM pre bezpečnosť a hygienu a REACH USSK. Môže sa jednať napríklad o:
 Porušenie Programov pre život ohrozujúce situácie.
 Nebezpečné pracovné podmienky alebo nebezpečné pracovné postupy.
 Porušenie povinnosti dodržiavať poriadok na pracovisku.
 Porušenie Pravidiel používania osobných ochranných pracovných prostriedkov.
 Nedostatočná alebo nesprávna starostlivosť o nástroje a zariadenia.
 Odmietnutie účasti, alebo neospravedlnená neúčasť na povinných školeniach.
 Porušenie ostaných právnych alebo interných predpisov, smerníc alebo postupov ohľadne bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci.
2 PRINCÍP 2
SPRÁVAŤ SA K DRUHÝM S ÚCTOU A VÁŽNOSŤOU
Na pracovisku sa musíme správať k druhým s úctou a vážnosťou, čo znamená akceptovať prednosti
a výnimočné rozdiely, ktoré si každý z nás do Spoločnosti prináša. Musíme si vážiť vzájomnú rôznorodosť,
musíme pomôcť začleniť sa všetkým zamestnancom do Spoločnosti a porozumieť im. Aby sme to mohli
urobiť, musíme vytvoriť a podporovať prostredie, ktoré má pochopenie pre individuálne rozdiely a podnecuje
všetkých zamestnancov k tomu, aby mohli dosahovať čo najlepšie výsledky. Spoločne vytvárajme
a udržujme pracovné prostredie bez agresivity, urážlivého a nepriateľského správania alebo zastrašovania
v akejkoľvek podobe. Na pracovisku sa musíme správať slušne a nesmieme nikoho znevažovať z dôvodu
jeho rasy, farby pokožky, náboženstva, pohlavia, sexuálnej orientácie, národnostného pôvodu, z akej krajiny
pochádza, alebo znevažovať niekoho z dôvodu veku, mentálneho alebo telesného postihnutia alebo z dôvodu
odpracovaných rokov. Za účelom zachovávania čo najpriaznivejších medziľudských vzťahov na pracovisku
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je taktiež dôležité vedieť rešpektovať názory iných a neznevažovať ich za ne. Spoločnosť netoleruje žiadnu
formu nútenej, vynútenej a detskej práce.
 Príklad:
Môj nadriadený mi posiela e-maily, ktorých obsahom sú textové vtipy, ako aj obrazové prílohy často
erotického charakteru. Takéto e-maily ma odpútavajú od práce a cítim sa pri nich nepríjemne.
Požiadala som ho, aby s tým prestal, ale on mi povedal, že som precitlivená. Čo by som mala
urobiť?
Nahláste takéto správanie priamemu nadriadenému Vášho šéfa. Ak by vám to bolo nepríjemné, nahláste to na
Etickú linku U. S. Steel. Takéto z Vášho pohľadu nežiaduce a nevhodné správanie sa Vášho nadriadeného môže
byť považované za sexuálne obťažovanie, pretože je prekážkou v práci a vytvára nepriaznivé pracovné prostredie.
Konanie Vášho nadriadeného je navyše v rozpore aj so zásadou využívania pracovných pomôcok (počítač, emailový klient) na účely súvisiace s plnením pracovných povinností.
LAB zásadne netoleruje sexuálne obťažovanie a diskrimináciu v akejkoľvek podobe. Platí to pre
zamestnancov Spoločnosti, jej dodávateľov, zmluvných partnerov alebo zákazníkov. Ak Vás niekto sexuálne
obťažuje alebo diskriminuje, alebo ak sa niekto rovnakým alebo podobným spôsobom správa k Vášmu
kolegovi, je potrebné to bez zbytočného odkladu nahlásiť svojmu nadriadenému. Ak Vás obťažuje Váš
nadriadený, je potrebné to bez zbytočného odkladu nahlásiť jeho priamemu nadriadenému alebo na Etickú
linku U. S. Steel. Viac informácií o sexuálnom obťažovaní a diskriminácii nájdete v Princípoch USSK č. 19
Sexuálne obťažovanie a v Princípoch USSK č. 20 Diskriminácia.
 Príklad:
Vo výrobných prevádzkach Spoločnosti som odpracoval na rôznych pracovných pozíciách 25 rokov.
Práca v ťažkých pracovných podmienkach zanechala stopy aj na mojom zdraví. Potvrdil to aj
výsledok poslednej lekárskej preventívnej prehliadky, na základe ktorého už nesmiem ďalej
vykonávať prácu v noci, v koľajiskách a s bremenami. O výsledku lekárskej preventívnej prehliadky
som informoval svojho nadriadeného a opýtal som sa ho, akú prácu budem teraz vykonávať. Jeho
reakcia ma šokovala. Vulgárnym spôsobom mi povedal, že teraz, keď mám poškodené zdravie, nie som
pre spoločnosť zaujímavý a že ma už nepotrebujú. Správanie môjho nariadeného sa ma veľmi dotklo
a za to čo som pre Spoločnosť vykonal som si toto nezaslúžil. Aj keď s určitými obmedzeniami, môžem
a aj chcem naďalej pre Spoločnosť pracovať. Môže sa takto môj nadriadený ku mne správať ?
LAB nepretržite presadzuje zásadu ochrany práva svojich zamestnancov na takú prácu a pracovné
prostredie, ktoré neobsahuje prvky diskriminácie, zastrašovania, posmechu a urážok. Akékoľvek správanie,
ktoré predstavuje diskrimináciu, je zakázané. V uvedenom prípade je Vašou povinnosťou danú udalosť nahlásiť
spôsobom uvedeným v Princípoch USSK č. 20 Diskriminácia.
Pre výkon našej práce máme právo na pracovné prostredie bez násilia alebo vyhrážok použitia násilia. Nebudeme
tolerovať žiadny násilný čin spáchaný treťou osobou na pracoviskách alebo v objektoch zamestnávateľa. Ak máte
vedomosť o násilí alebo o vyhrážkach použitia násilia na pracovisku alebo v objektoch zamestnávateľa, ste povinný
takúto situáciu okamžite oznámiť nadriadeným. V prípade, ak je do takého konania zainteresovaný Váš priamy
nadriadený, ste povinný danú záležitosť oznámiť nadriadenému na vyššom stupni riadenia, alebo na Etickú linku U. S.
Steel.
Zároveň platí, že nebudeme tolerovať žiadnu formu pomstychtivého správania voči komukoľvek, kto v dobrej viere
podal podnet, alebo oznámil záležitosť týkajúcu sa obťažovania, sexuálneho obťažovania, násilia alebo vyhrážky
použitia násilia na pracovisku alebo v objektoch zamestnávateľa.

3

PRINCÍP 3
CHRÁNIŤ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Medzi základné hodnoty Spoločnosti patrí aj ochrana životného prostredia. Je neoddeliteľnou súčasťou nášho
podnikania a osobnej zodpovednosti každého z nás. Táto zodpovednosť si vyžaduje, aby každý z nás
dodržiaval environmentálne platné právne predpisy, ako aj environmentálne zásady, postupy, metódy
a iniciatívy Spoločnosti. Okrem toho musíme neustále pracovať na zlepšovaní riadenia environmentálnych
zdrojov Spoločnosti, a to znižovaním emisií, šetrením energie a iných zdrojov a recykláciou alebo
opätovným využívaním vedľajších produktov našej výroby. Taktiež musíme podporovať zainteresovanosť
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Spoločnosti na spolupráci s miestnou komunitou, čo poskytuje priestor na ochranu a zachovanie prírodných
zdrojov.
Dodržiavanie environmentálnych platných právnych predpisov je v Spoločnosti povinné. Nedodržiavanie
platnej legislatívy môže mať za následok postih v zmysle platnej právnej úpravy voči Spoločnosti alebo jej
zamestnancom. Vyžaduje sa od nás, aby sme okamžite nahlásili akékoľvek skutočné alebo potenciálne
porušenie environmentálnych platných právnych predpisov nášmu nadriadenému a útvaru Generálneho
manažéra pre environment USSK.
 Príklad:
Keď som dnes prichádzala na pracovisko všimla som si, že z olejovej nádrže umiestnenej veľa našej prevádzky
vyteká tmavá mazľavá tekutina. Čo by som mala urobiť?
Okamžite nahláste svoje zistenie nadriadenému a útvaru Generálneho manažéra pre environment USSK. Od
nich sa vyžaduje, aby udalosť nahlásili a prešetrili. Vaše skoré nahlásenie pomôže minimalizovať negatívny
dopad tejto udalosti na životné prostredie.

4

PRINCÍP 4
PRACOVAŤ POCTIVO A V PROSPECH SPOLOČNOSTI
Musíme si plniť naše povinnosti a pracovať poctivo, eticky a v prospech zamestnávateľa. Nemôžeme zneužívať
naše postavenie v Spoločnosti vo svoj vlastný prospech alebo v prospech svojich rodinných príslušníkov. Je
zakázané zneužívať informácie o Spoločnosti na vlastné obohacovanie sa.

4.1 Konflikt záujmov
Konflikt záujmov nastane, ak naše osobné záujmy alebo aktivity rodinných príslušníkov ovplyvňujú a zasahujú,
alebo by sa mohlo javiť, že ovplyvňujú a zasahujú, do nášho záväzku pracovať pre, čo najväčší prospech
Spoločnosti. Rovnako za konflikt záujmov môže byť tiež považované súkromné podnikanie, ktoré môže
akýmkoľvek spôsobom zasahovať do plnenia pracovných povinností. Musíme bezodkladne informovať o každej
situácii, ktorá by mohla byť konfliktom záujmov, alebo by sa tak mohla javiť. Viac informácií o tom, čo
predstavuje konflikt záujmov alebo možný konflikt záujmov nájdete v Princípoch Konflikt záujmov a v Princípoch
Správanie sa zamestnancov v obchodných vzťahoch.


Príklad:
Začala som podnikať na e-mailovej báze. Firma sa mi rýchle rozvíja a musím pravidelne reagovať na
požiadavky, ktoré dostávam cez internet. Môžem to robiť v pracovnej dobe a využívať pracovné zariadenia
zamestnávateľa na takéto účely?
Nie. V práci sa musíte plne venovať plneniu svojich povinností pre LAB. Využívanie majetku Spoločnosti na
súkromné podnikanie je porušením interných pravidiel LAB.



Príklad:
Môj syn práve prijal miesto u zamestnávateľa, ktorý dodáva služby pre LAB. Jeho pracovná náplň je čisto
technického charakteru a nebude zahŕňať žiadny priamy kontakt s našou Spoločnosťou. Mám to nahlásiť
ako konflikt záujmov?
Áno. Podľa Princípov Konflikt záujmov, musíte urýchlene informovať o tejto situácii, ako o potenciálnom
konflikte záujmov. Komisia pre konflikt záujmov určí, či ide o konflikt na základe posúdenia Vašej konkrétnej
situácie.

4.2

Nelegálne využívanie informácií
Obchodovanie s akciami alebo cennými papiermi na základe neverejných informácií a materiálov je považované za
nelegálne využívanie informácií a je neprípustné. Pri výkone svojej práce sme mohli mať, alebo máme prístup
k informáciám, ako napríklad zisk spoločnosti, zmeny v dividendách, fúzie a akvizície alebo neplánované odstávky
zariadení, ktoré zatiaľ neboli publikované pre verejnosť. Takéto informácie, ak sú verejne známe, môžu ovplyvniť
trhovú hodnotu akcií U. S. Steel, alebo ich môže považovať za dôležité investor, ktorý sa rozhoduje o svojich
investíciách. Nesmieme obchodovať s cennými papiermi U. S. Steel alebo ktorejkoľvek inej spoločnosti na
základe takéhoto materiálu a neverejných informácií. Okrem toho, nesmieme tieto informácie sprístupniť tretím

Kódex etického správania spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o.

Strana č.: 10/17

osobám, alebo ich nabádať, aby obchodovali na základe týchto informácií. Ďalšie informácie nájdete
v Princípoch USSK č.10 Dôverné zaobchádzanie a externá komunikácia s informáciami o korporácii.
4.3 Dary a pohostenia
Odporúča sa, aby sme sa vyhýbali prijímaniu hodnotných alebo častých darov od zákazníkov, dodávateľov alebo
od tých, s ktorými LAB spolupracuje, alebo môže v budúcnosti spolupracovať. Musíme sa vyhýbať situáciám,
kde by akceptovanie daru alebo pohostenia mohlo byť – alebo by sa mohlo javiť – nevhodné alebo v konflikte so
záujmami LAB. Môžeme akceptovať občasné dary a pohostenia, ktoré podporujú obchodné vzťahy LAB za
predpokladu, že sú schválené tak, ako sa to vyžaduje. Nikdy si nesmieme dary alebo pohostenie vyžadovať, ani
akceptovať peňažné dary alebo dary vo forme certifikátov, akcií, cenných papierov, pôžičiek alebo provízií.
Okrem toho vždy musíme konať v súlade s princípmi o daroch a pohosteniach, ktoré platia u našich obchodných
partnerov. Viac informácií k tejto téme a tlačivo na schválenie darov a pohostení nájdete v Princípoch Dary
a pohostenia.
 Príklad:
Náš odbor bude mať slávnostný večierok a chceli by sme na ňom rozdávať ceny a darčeky. Úzko
spolupracujem s mnohými našimi dodávateľmi. Je to v poriadku, ak ich požiadam o darčeky?
Nie. Schválené firemné udalosti, ako je táto, hradí Spoločnosť. Nikdy nesmieme požadovať, alebo si vynucovať
hotovosť, dary, služby alebo pohostenie od dodávateľov na firemné udalosti. Ak naša Spoločnosť podporuje
charitatívnu akciu, môžeme kontaktovať dodávateľov a požiadať ich, aby zvážili príspevok. Avšak musíme im
zdôrazniť, že z ich strany je to iba na základe dobrovoľnosti, že ich rozhodnutie nebude mať vplyv na náš budúci
obchodný vzťah a že akýkoľvek príspevok má byť darovaný priamo charitatívnej organizácii. Všetky kontakty
s dodávateľmi, týkajúce sa charitatívnych akcií, by mali byť realizované prostredníctvom útvaru Riaditeľa pre
vonkajšie vzťahy USSK.
 Príklad:
Prezident strojárenskej firmy, s ktorou Spoločnosť uvažuje spolupracovať, pozval mňa a moju manželku
na víkendový pobyt na ich firemnú chatu. Pozvanie zahŕňa ubytovanie, stravu a parkovanie. Môžem prijať
toto pozvanie?
Všetci zamestnanci Spoločnosti sú povinní riadiť sa zásadami týkajúcimi sa prijímania darov a pohostenia,
ktoré sú stanovené v Princípoch Dary a pohostenia. Je preto potrebné, aby ste ešte pred prijatím takéhoto
pozvania posúdili predmetnú situáciu z pohľadu uvedených Princípov, ktoré obsahujú presné inštrukcie
súvisiace s prijímaním darov a/alebo pohostením, ktoré by mali byť poskytnuté zamestnancovi Spoločnosti
zákazníkmi, dodávateľmi alebo s inými subjektmi, s ktorými Spoločnosť udržiava alebo by potenciálne mohla
udržiavať obchodné vzťahy. V prípade akejkoľvek nejasnosti Vám odporúčame prekonzultovať danú
záležitosť so svojim nadriadeným.

5

PRINCÍP 5
ZARUČIŤ PRESNOSŤ FINANČNÝCH VÝKAZOV A SPRÁVNOSŤ ZVEREJNENÝCH
ÚDAJOV
U. S. Steel bola prvá spoločnosť v Spojených štátoch amerických, ktorá usporiadala valné zhromaždenie
akcionárov a zverejnila výročnú správu. Od doby, keď sudca Gary zaviedol transparentnosť do každodennej práce,
sa podnikanie stalo omnoho zložitejším, ale princípy, podľa ktorých podnikáme sa nezmenili. Dokonca viac, než
o jedno storočie neskôr, slová čestný, férový, zákonný a spravodlivý majú stále svoj význam.

5.1 Účtovná evidencia a vnútorná kontrola
Platné právne predpisy vyžadujú, aby U. S. Steel zverejnil presné a úplné informácie týkajúce sa svojich
podnikateľských aktivít, finančnej situácie a výsledkov výroby. V LAB ako súčasť U. S. Steel, musíme viesť
účtovné knihy a záznamy, ktoré presne a pravdivo zobrazujú transakcie a aktivity Spoločnosti a konať
v súlade s internými kontrolnými postupmi Spoločnosti, pretože sa týkajú našej práce. Nepresné, neúplné
alebo neskoré vedenie záznamov a hlásení môže viesť k tomu, že Spoločnosť alebo jednotliví zamestnanci
budú braní na zodpovednosť. Zamestnanci, ktorí majú na starosti účtovníctvo alebo činnosti týkajúce sa
finančných výkazov, si musia byť vedomí všetkých platných účtovných noriem, právnych predpisov, ktoré
súvisia s ich činnosťou a konať v súlade s týmito predpismi. Ak ste si vedomí, alebo máte podozrenie na
situáciu týkajúcu sa zverejnenia nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií, musíte to nahlásiť
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prostredníctvom Etickej linky U. S. Steel. Viac informácií nájdete v Princípoch USSK č. 17 Prijatie, úschova
a riešenie sťažností týkajúcich sa záležitostí účtovníctva, vnútornej kontroly a auditu a v príslušných
riadiacich aktoch.
 Príklad :
Je koniec mesiaca a ja som už prekročil, resp. vynaložil dohromady viac ako všetky sumy mne pridelené v
rozpočte. Mám pozdržať faktúru od dodávateľa alebo iným spôsobom dosiahnuť pozastavenie
zaúčtovania mne známych záväzkov až do konca budúceho mesiaca?
Nie. Zatajenie známych záväzkov v priebehu mesiaca bude mať za následok vedomé podhodnotenie záväzkov
Spoločnosti. Takéto konanie môže spôsobiť vznik povinnosti spoločnosti dodatočne opraviť svoje finančné
výkazy. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa predpísaného postupu účtovania transakcií, prosím kontaktujte
útvar Generálneho manažéra pre všeobecné účtovníctvo USSK a konsolidáciu alebo útvar Generálneho
manažéra pre prevádzkové účtovníctvo USSK.
5.2

Dôverné informácie
Našou povinnosťou je zabezpečiť a chrániť všetky dôverné informácie, o ktorých vieme, alebo máme k nim
prístup, ako napríklad finančné, prevádzkové, osobné, zdravotné, právne, technické alebo obchodné
informácie, ako aj informácie, ktoré boli dôverne poskytnuté Spoločnosti, alebo treťou stranou. Dôverné
informácie predstavujú všetky informácie majúce skutočnú alebo aspoň potenciálnu materiálnu alebo
nemateriálnu hodnotu, o ktorých má zamestnanec vedomosť alebo ktoré nie sú verejne prístupné.
 Nesmieme poskytovať dôverné informácie týkajúce sa Spoločnosti, resp. jej zamestnancov
akejkoľvek tretej strane, vrátane rodinných príslušníkov, s výnimkou, že sme boli na to výslovne
splnomocnení a poskytnutie informácie je požiadavkou vyplývajúcou z právnych predpisov.
 Nikdy nesmieme použiť dôvernú informáciu pre svoj osobný prospech alebo prospech tretej strany.
 Nesmieme komunikovať o dôverných informáciách s treťou stranou, vrátane rodinných príslušníkov,
okrem prípadov, že sme boli na to výslovne splnomocnení a poskytnutie informácie je požiadavkou
vyplývajúcou z právnych predpisov.
 S ostatnými zamestnancami LAB môžeme komunikovať o dôverných informáciách iba, ak je to
potrebné pre účely plnenia pracovných povinností.

 Príklad:
Môj švagor začal pracovať ako predajca poistného. Môžem mu poskytnúť telefónny zoznam
Spoločnosti, aby som mu pomohol s telefonátmi na predaj poistných zmlúv?
Nie. Všetky telefónne zoznamy a adresáre Spoločnosti - a informácie v nich obsiahnuté - sú dôverné a nesmú
byť poskytnuté nikomu mimo Spoločnosti. Zamestnanci môžu používať informácie o telefónnych zoznamoch
a e-mailových adresách iba na pracovné účely. Žiadna časť našich telefónnych zoznamov alebo adresárov nesmie
byť kopírovaná alebo sprístupnená za účelom vytvárania zoznamov adries alebo na účely nesúvisiace
s podnikaním a obchodnými aktivitami Spoločnosti.
Náležitá ochrana údajov zahŕňa aj označenie údajov a informácií za dôverné, ich zabezpečenie, ak sa
nepoužívajú, zamedzenie, aby boli prerokovávané na verejných priestranstvách a zabezpečenie ich ochrany
pri prenose. Okrem toho, musíme chrániť osobné a dôverné informácie, vrátane záznamov o zamestnancoch,
ochraňovať rodné čísla a iné osobné údaje spôsobom, ktorý je opísaný v princípoch Spoločnosti a ďalšej
internej dokumentácii LAB ako aj v platných právnych predpisoch. Ak si nie ste istí, či je daná informácia
dôverná, pokladajte ju za dôvernú a podľa toho s ňou nakladajte.
Povinnosť chrániť dôverné informácie trvá po celý čas nášho pracovného pomeru v Spoločnosti, aj po jeho
ukončení. Viac informácií nájdete v Princípoch USSK č. 10 Dôverné zaobchádzanie a externá komunikácia
s informáciami o korporácii a v interných predpisoch LAB týkajúcich sa ochrany osobných údajov.
5.3 Zverejňovanie informácií o Spoločnosti
Komunikovať s inštitúciami z externého prostredia alebo poskytovať informácie tretím stranám sú oprávnení
iba útvar Riaditeľa pre vonkajšie vzťahy, prípadne ďalší poverení zamestnanci USSK. Ak dostanete
požiadavku o poskytnutie finančných, prevádzkových alebo iných dôverných informácií, neposkytujte ich
a odkážte žiadateľa na útvar Riaditeľa pre vonkajšie vzťahy USSK. Akékoľvek prezentácie poskytované o
LAB musia byť predložené na útvar Riaditeľa pre vonkajšie vzťahy s dostatočným časovým predstihom na
spracovanie, posúdenie a následné schválenie. Viac informácií nájdete v Princípoch USSK č. 11
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Dodržiavanie pravidiel regulárneho zverejňovania určených Komisiou Securities and Exchange
a v Princípoch USSK č. 10 Dôverné zaobchádzanie a externá komunikácia s informáciami o korporácii.
Zverejňovanie dôverných informácií cez internetové diskusné fóra alebo blogy je prísne zakázané.
 Príklad:
Obchodné združenie ma požiadalo, aby som poskytol prezentáciu o Spoločnosti na pripravovaný míting.
Môžem?
Pozvanie by ste mali prediskutovať s Vašim nadriadeným ešte pred tým, ako prisľúbite prednášku na mítingu.
Každá externá komunikácia, vrátane uvedenej prednášky, musí byť realizovaná v súlade s interným postupom
definovaným Normou NOR/0002 Komunikácia, USM/0059 Zásady pre vedené spoločností skupiny USSK vo
vybraných oblastiach.

6

PRINCÍP 6
CHRÁNIŤ A SPRÁVNE VYUŹÍVAŤ MAJETOK SPOLOČNOSTI
Majetok Spoločnosti musíme využívať efektívne a iba na pracovné účely. Musíme chrániť majetok Spoločnosti
pred stratou, poškodením, zneužitím a odcudzením. Majetkom Spoločnosti sú všetky nehnuteľné a hnuteľné
veci vo vlastníctve alebo prenájme Spoločnosti, vrátane a nie len pohľadávky, korporačná identita, dôverné
informácie, obchodné tajomstvá, obchodné záznamy a informácie, informačné zdroje Spoločnosti a materiál
chránený autorským právom. Celé toto imanie nám umožňuje efektívnu konkurencieschopnosť, produktívnu
prácu a budovanie dôvery k LAB a jej dobrému menu.

6.1 Korporačná identita
Obchodné názvy U. S. Steel, ochranné známky a značky sú grafickou identifikáciou produktov a služieb, ktoré naši
zákazníci na celom svete poznajú a spoliehajú sa na ne. Musíme chrániť integritu týchto identifikátorov tým, že ich
budeme používať dôsledne, jednotne a v plnej zhode s predpismi U. S. Steel. Dbajte na to, že jediné správne
označenia našej spoločnosti je U. S. Steel Košice – Labortest, s.r.o., zároveň dbajme na to, že správne obchodné
meno materskej spoločnosti je U. S. Steel Košice, s.r.o. alebo v určitých situáciách U. S. Steel Košice a United
States Steel Corporation môže byť označovaná ako United States Steel Corporation alebo United States Steel alebo
U. S. Steel (s medzerou medzi „U.“ a „S.“). Taktiež musíme rešpektovať ochranné známky iných a nesmieme používať
logá alebo označenia iných spoločností bez predchádzajúceho písomného súhlasu vlastníka. Viac informácií nájdete
v Manuáli grafických štandardov U. S. Steel Košice, s.r.o.. V prípade nejasností kontaktujte útvar Riaditeľa pre
vonkajšie vzťahy USSK, alebo Právny úsek USSK.
6.2 Riadenie záznamov a informácií
LAB musí vytvárať a riadiť náležité, presné, úplné a včasné obchodné záznamy a informácie o Spoločnosti
(„Záznamy“). Tieto Záznamy sú dôležité pre naplnenie našich podnikateľských potrieb a naplnenie všetkých
zákonných a regulačných požiadaviek. Akékoľvek falšovanie Záznamov je vážnym porušením platných právnych
predpisov. Všetky Záznamy uchovávané na akýchkoľvek médiách, v papierovej a/alebo elektronickej podobe, sú
vlastníctvom LAB. Nesmieme uchovávať alebo udržiavať Záznamy mimo priestorov Spoločnosti, teda ani doma.
Musíme uchovávať Záznamy v súlade so zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a Registratúrnym
poriadkom a registratúrnym plánom Spoločnosti. To sa týka aj uchovávania Záznamov, ktoré si musíme ponechať
z dôvodu súdneho sporu. S predchádzajúcim súhlasom svojho nadriadeného sme povinní vyhovieť oprávneným
požiadavkám interných a externých audítorov, útvaru generálneho manažéra pre ochranu – Európa USSK, Právneho
úseku USSK a ostatným, ktorí sú oprávnení na prístup ku Záznamom.
6.3 Zdroje korporačných informácií
Spoločnosť nám poskytla počítače, softvér a iné komunikačné a informačné zdroje (napr. mobilné telefóny, USB kľúče,
a pod.), aby sme mohli vykonávať svoju prácu. Musíme chrániť tieto zdroje a používať ich primerane, zodpovedne a iba
na služobné účely. Musíme chrániť dôvernosť, integritu a bezpečnosť aplikácií, údajov a počítačových sietí Spoločnosti.
V žiadnom prípade nesmieme zdieľať naše užívateľské účty a heslá s ostatnými osobami a musíme ich chrániť
pred vyzradením. LAB si ponecháva všetky práva na údaje, materiál a iné informácie uložené, spracované alebo
prenášané na svojich počítačových zariadeniach alebo iných mobilných elektronických zariadeniach alebo sieťach.
Nikto z nás nemôže očakávať, že takéto údaje, materiál alebo informácie sú privátne. Je zakázané zriaďovať alebo
používať akékoľvek neschválené interné siete a aj v prípade, keď sa pripájame na externé siete, sme povinní používať
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schválené pripojenie na sieť U. S. Steel. Využívanie pracovných prostriedkov zamestnávateľa na súkromné účely je
dovolené, avšak musí mať primerané trvanie a frekvenciu a nesmie podporovať súkromné podnikateľské aktivity
a mať nepriaznivý vplyv na LAB, alebo zasahovať do nášho pracovného výkonu. Je zakázané používať prostriedky
LAB na prístup, uchovávanie alebo prenos pornografického, nepriateľského, diskriminačného, urážlivého alebo iného
nevhodného materiálu. Používanie softvéru, ktorý nebol inštalovaný spoločnosťou alebo počítačových údajov tretích
osôb môže mať za následok vznik zodpovednosti spoločnosti ako aj Vašej osobnej zodpovednosti za protiprávne
konanie. Sme povinní zabezpečiť, aby softvér bol autorizovaný, licencovaný a schválený pre použitie. Viac informácií
nájdete v Princípoch USSK č. 14 Komunikačné a informačné zdroje, v Princípoch USSK č. 12 Súkromie
zamestnancov a dôvernosť týkajúca sa používania majetku spoločnosti a v Bezpečnostnej politike USSK
v oblasti IT.
 Príklad:
Chcem si stiahnuť voľne dostupný softvér z Internetu. Myslím si, že Spoločnosť by s tým súhlasila, pretože
budem môcť pracovať efektívnejšie. Môžem to urobiť?
Nie. Princípy USSK č. 14 Komunikačné a informačné zdroje nedovoľujú sťahovanie voľne dostupného softvéru
z internetu. Tieto môžu mať skryté prístupové miesta pre škodlivé softvérové programy a vírusy, ktoré môžu oslabiť
bezpečnosť našej siete. Taktiež pre používanie softvéru, ktorý je voľne dostupný pre fyzické osoby je potrebná licencia
v prípade jeho používania Spoločnosťou. V počítačoch LAB môže byť použitý výhradne software, ktorý bol
schválený úsekom BSCe USSK. Zamestnanec nesmie do svojho počítača inštalovať sám žiaden software.
 Príklad :
Radšej by som nenosil môj pridelený pracovný laptop so sebou, keď mám cestovať a ani si nechcem svoje
pracovné dokumenty nosiť domov. Môžem nahrávať dokumenty spoločnosti na súkromné prenosné
elektronické zariadenie?
Nie. Na pracovné účely ste oprávnený používať iba počítačové zariadenie, resp. také prenosné, či mobilné
zariadenia, ako sú napríklad USB kľúče, mobilné telefóny alebo tablety schválené a potvrdené Spoločnosťou
za účelom uchovávania, prístupu, zostavovania, alebo udržiavania obchodných informácií, ktoré patria
Spoločnosti.
 Príklad :
Môžem získavať prístup k obchodným informáciám na diaľku?
Ste oprávnený získavať prístup k niektorým informáciám patriacim Spoločnosti za predpokladu, že to
uskutočníte prostredníctvom pripojenia schváleného Spoločnosťou alebo prostredníctvom siete alebo zdroja
schváleného Spoločnosťou, ako napríklad prostredníctvom aplikácie iNotes. A aj v takom prípade, nesmiete
nahrávať žiadne informácie patriace Spoločnosti na akékoľvek zariadenia, ktoré nepatria U. S. Steel.
6.4 Právo duševného vlastníctva
Vždy by sme mali predpokladať, že články, knihy, časopisy, noviny, odborné časopisy, informačné bulletiny,
fotografie, technické výkresy a iné publikácie v papierovej alebo elektronickej podobe a každý počítačový softvér sú
chránené právom duševného vlastníctva.
Internet, e-mail a kopírovacie stroje nesmierne uľahčili a sprístupnili sťahovanie, kopírovanie alebo reprodukciu
článkov, informačných bulletinov a iných publikácií a tieto sa dajú ľahko postúpiť, či už celé, alebo ich časti.
Napriek tomu, takéto sťahovanie a kopírovanie môže byť považované za porušenie práva duševného vlastníctva
alebo licenčných zmlúv.
Počítačový softvér je zvyčajne chránený autorskými právami alebo licenciou, aj keď symbol označenia autorských
práv nie je zobrazený. Musíme konať v súlade so všetkými obmedzeniami týkajúcimi sa kopírovania, používania
a distribúcie počítačového softvéru, ktorý bol LAB predaný, alebo na ktorý bola udelená licencia. Musíme sa tiež
uistiť, že aj tí, ktorí uzavreli zmluvu o poskytovaní služieb LAB konajú v súlade s autorskými právami
a softvérovými licenciami aplikovateľnými na poskytované služby pre LAB.
V prípade pochybností týkajúcich sa práva duševného vlastníctva neváhajte požiadať o pomoc Právny úsek
USSK, a to skôr ako urobíte akékoľvek rozhodnutie. Kontaktné informácie môžete nájsť na intranetovej stránke
USSK Etika a dodržiavanie princípov.
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 Príklad:
Odborný časopis, ktorý Spoločnosť odoberá už veľa rokov, zverejnil najnovšie vydanie na internete.
V minulosti časopis koloval medzi určitou skupinou ľudí na odbore. Je v poriadku, ak im jednoducho
rozpošlem takéto internetové vydanie?
Vždy je potrebné mať na pamäti, že každé internetové vydanie odborného časopisu predstavuje súbor diel, ktoré sú
predmetom ochrany z pohľadu autorských práv. V uvedených prípadoch je prehliadanie a akékoľvek nakladanie
s takýmito dielami spravidla striktne viazané iba na osobné a nekomerčné využívanie, so súčasným zachovaním
všetkých autorských práv viažucich sa ku publikovaných dielam. Nemali by ste preto distribuovať papierové kópie
alebo elektronickú verziu článkov alebo iných diel bez predchádzajúceho preverenia, či je to v súlade s platnými
právnymi predpismi ako aj podmienkami používania materiálov nachádzajúcich sa na internetových stránkach.
V prípade otázok týkajúcich sa oblasti ochrany autorských práv ku dielam publikovaným na internete
kontaktujte Právny úsek USSK. Kontaktné informácie môžete nájsť na intranetovej stránke USSK Etika
a dodržiavanie princípov.
Predmetom ochrany duševného vlastníctva sú výsledky duševnej tvorivej činnosti v najširšom poňatí. Možno
sem zaradiť práva na literárne, umelecké a vedecké diela, výkony výkonných umelcov, zvukové záznamy,
rozhlasové a televízne vysielanie, vynálezy zo všetkých oblastí ľudskej činnosti, vedecké objavy, úžitkové
vzory, priemyselné vzory a modely, dizajny, zlepšovacie návrhy, ochranné známky, ako aj obchodné mená a
obchodné názvy, ochrana proti nekalej súťaži a všetky ostatné práva vzťahujúce sa na duševnú činnosť v
priemyselnej, vedeckej, literárnej a umeleckej oblasti.
Príklad :
Kolega sa mi posťažoval, že v Oceli východu sa dočítal o úspešnom projekte s názvom Program
kontinuálneho znižovania nákladov (ďalej len CCIP) jedného divízneho závodu a pritom on, niekoľko
mesiacov pred podaním tohto projektu CCIP, podal zhodné riešenie ako ponuku zlepšovacieho návrhu,
ktorá mu bola odmietnutá. Máme podozrenie, že niekto hrubo porušil autorské práva kolegu tým, že pod
svojim menom prihlásil a podal jeho riešenie, ktorého nie je autorom.
Mali by ste kontaktovať Právny úsek USSK alebo GM pre výskum a vývoj USSE, útvar Riaditeľa pre centrá
excelencie so žiadosťou o prešetrenie podozrenia z porušenia Vašich autorských práv.
Pod pojmom autorské dielo rozumieme výsledok vlastnej literárnej, vedeckej, technickej alebo umeleckej
činnosti autora objektívne vyjadrený v takej forme, ktorá umožňuje jeho opakované zmyslové vnímanie.
Podotýkame, že to je výsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora, pôvodcu alebo prihlasovateľa
ponuky zlepšovacieho návrhu.
V prípade otázok týkajúcich sa oblasti ochrany autorských a ochrany priemyselných práv vyplývajúcich
z podania upovedomenia o vytvorení vynálezu, úžitkového vzoru, dizajnu alebo podania ponuky zlepšovacieho
návrhu kontaktujte Právny úsek alebo GM pre výskum a vývoj USSE, útvar Riaditeľa pre centrá excelencie.
Kontaktné informácie môžete nájsť na intranetovej stránke USSK Etika a dodržiavanie princípov.

7

PRINCÍP 7
KONAŤ ČESTNE A V SÚLADE S PLATNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI
Každý z nás je povinný konať čestne a podľa platných právnych predpisov v rámci USSK ako aj navonok,
voči našim zákazníkom, dodávateľom a konkurencii. Nikdy nesmieme nikoho zneužívať, alebo niekomu
poskytovať mimoriadne výhody manipulovaním, utajovaním, zneužívaním privilegovaných informácií,
zavádzajúcou interpretáciou podstatných skutočností alebo prostredníctvom akýchkoľvek iných nečestných
praktík. Podvod, krádež, sprenevera, vedome nesprávne fakturácie, sfalšované hlásenia o výdajoch a fingovaná
platba provízií za uzavretie obchodu, to sú všetko príklady nelegálneho a neakceptovateľného správania. Viac
informácií nájdete v Princípoch Správanie sa zamestnancov v obchodných vzťahoch.
Okrem toho, že podnikáme čestne a etickým spôsobom, konáme v súlade so všetkými platnými právnymi
predpismi.

7.1 Kontakty s verejnými činiteľmi
Pri zastupovaní Spoločnosti musia byť naše kontakty s verejnými činiteľmi (napr. členovia vlády, zamestnanci
samosprávnych orgánov, predstavitelia politických strán), doma aj v zahraničí, v zhode so všetkými platnými
predpismi, aby sme sa vyhli dokonca aj zdanlivému nevhodnému správaniu alebo vplyvu. Akákoľvek výhoda, ktorú
poskytujeme pri zastupovaní Spoločnosti verejnému činiteľovi, či už priamo alebo nepriamo, musí byť v súlade
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s etickými podnikateľskými praktikami. Ak máte otázky týkajúce sa kontaktov s verejnými činiteľmi, obráťte sa
na Riaditeľa pre vzťahy s vládou a EÚ USSK, alebo na Právny úsek USSK. Kontaktné informácie môžete nájsť
na intranetovej stránke USSK Etika a dodržiavanie princípov.
 Príklad:
Plánujem stretnutie s dodávateľom v krajine, v ktorej je bežným zvykom navzájom si vymieňať dary.
Partnerská spoločnosť je v danej krajine vo vlastníctve štátu. Môžem poskytnúť dar môjmu obchodnému
partnerovi?
V mnohých častiach sveta je štandardným zvykom vymieňať si navzájom zdvorilostné dary pri obchodných
stretnutiach. Zároveň ale platí, že ktorýkoľvek zamestnanec alebo osoba pracujúca pre subjekt vo vlastníctve
štátu môže byť považovaná za "zahraničného verejného činiteľa" v súlade s protikorupčnými predpismi
mnohých krajín. Ste povinný prediskutovať túto situáciu s Právnym úsekom predtým, než poskytnete akýkoľvek
dar zahraničnému verejnému činiteľovi, alebo od takej osoby akýkoľvek dar prijmete.
7.2 Úplatkárstvo a korupcia
Zamestnanci, konatelia a osoby konajúce v mene Spoločnosti nesmú priamo alebo nepriamo cez sprostredkovateľa
pre seba alebo pre inú osobu žiadať alebo sľúbiť úplatok, alebo iným nevhodným spôsobom ovplyvňovať verejných
činiteľov alebo obchodných partnerov, vrátane a nie len dodávateľov, zákazníkov, zmluvných partnerov
a poskytovateľov služieb v Slovenskej republike, USA alebo v inej krajine, alebo vzbudzovať dojem takéhoto
správania. Rovnako platí pravidlo, že nesmieme podplácať alebo inak sa pokúšať o nenáležité ovplyvňovanie
súkromných osôb alebo zástupcov iných súkromných spoločností. Taktiež musíme prijať náležité opatrenia na
zabezpečenie, aby osoby konajúce v mene LAB (agenti, zástupcovia, konzultanti) konali v zhode s antikorupčnou
legislatívou. Poskytnutie úplatku alebo nevhodné ovplyvňovanie zahŕňa priame alebo nepriame darovanie alebo
prísľub darovania čohokoľvek hodnotného verejnému činiteľovi, alebo zamestnancovi, kandidátovi, resp. zástupcovi
politickej strany, súčasnému alebo potenciálnemu zákazníkovi, príp. predajcovi, dodávateľovi alebo zmluvnému
partnerovi, a to za účelom získania akejkoľvek výhody súvisiacej s podnikaním. Prehnané a luxusné pohostenie
alebo cestovné výdavky môžu byť tiež považované za korupciu. Je často ťažké porozumieť a správne aplikovať
antikorupčné a protiúplatkárske právne predpisy. Všetci zamestnanci by si preto mali pozorne preštudovať Princípy
USSK č. 18 Rokovania so zahraničnými vládami a agentmi a v prípade potreby odborného poradenstva sa obrátiť
na Právny úsek USSK. Kontaktné informácie môžete nájsť na intranetovej stránke USSK Etika a dodržiavanie
princípov.
7.3 Kampane a volebné aktivity
Na pracoviskách je zakázané organizovať, usporadúvať alebo zúčastňovať sa politických schôdzí, resp.
mítingov, používať zariadenia alebo majetok Spoločnosti na organizovanie a činnosť aktivít politických strán,
hnutí a združení. Okrem toho nesmieme vytvárať dojem, že naše osobné politické aktivity sú aktivitami
Spoločnosti, alebo že ich Spoločnosť sponzoruje. Ak sa zapájame do osobných politických aktivít, musíme
to robiť vo svojom voľnom čase a na vlastné náklady.
7.4 Ochrana hospodárskej súťaže
LAB sa nesmie zapojiť do žiadnych dohovorov a zmlúv s konkurentmi za účelom obmedzenia hospodárskej súťaže
a musí sa vyhýbať situáciám, ktoré by mohli takýto dojem navodiť. Na trhu musíme súťažiť nezávisle, v súlade
s právnymi predpismi Slovenskej republiky, Európskej únie, USA a iných krajín. Medzi porušenie zásad na ochranu
hospodárskej súťaže patria nasledovné príklady: dohoda o cenách, zosúladené správanie v procese verejného
obstarávania, dohoda o rozdelení trhov, zákazníkov alebo obmedzení výroby a skupinový bojkot. Ak ste zodpovední
za predajné alebo marketingové aktivity LAB, alebo zastupujete LAB v obchodných združeniach alebo stretnutiach
v rámci priemyselného odvetvia musíte si byť obzvlášť vedomí týchto zákazov. Ak máte otázky týkajúce sa právnych
predpisov na ochranu hospodárskej súťaže, kontaktujte príslušného zamestnanca na Právnom úseku USSK.
Kontaktné informácie môžete nájsť na intranetovej stránke USSK Etika a dodržiavanie princípov.
7.5 Sankcie a obchodné embargá
LAB ako súčasť U. S. Steel sa musí pri svojich obchodných aktivitách podriadiť všetkým sankciám a embargám,
ktoré sú v platnosti. Taktiež sa LAB nesmie zapojiť do bojkotu vyhláseného inou krajinou voči krajine spriatelenej so
Spojenými štátmi. Ak máte pochybnosti o tom, či je konkrétna transakcia predmetom sankcií alebo embarga, alebo
ak ste požiadaný zapojiť sa do zahraničného bojkotu, obráťte sa na Právny úsek USSK. Kontaktné informácie
môžete nájsť na intranetovej stránke USSK Etika a dodržiavanie princípov.
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7.6 Korektné jednanie
S dodávateľmi, zákazníkmi, alebo s inými aktuálnymi alebo potenciálnymi obchodnými partnermi musíme jednať
korektne. Znamená to, že sme povinní poskytovať iba čestné a pravdivé informácie týkajúce sa výrobkov alebo
služieb, vyvarovať sa poskytovaniu akýchkoľvek zavádzajúcich stanovísk voči obchodným partnerom za účelom
získania konkurenčnej výhody.
7.7 Boj proti otroctvu a obchodovaniu s ľuďmi
Spoločnosť LAB odmieta a ani nepodporuje akúkoľvek detskú prácu, obchodovanie s ľuďmi, otroctvo, ani
vedome nepodporuje spoločností, ktoré využívajú ktorúkoľvek z foriem detskej práce, otroctva, alebo
obchodovania s ľuďmi a rovnaké konanie očakávame od našich obchodných partnerov. Ak máte otázky týkajúce sa
právnych predpisov týkajúcich sa boja proti otroctvu alebo obchodovaniu s ľuďmi, prosím konzultujte ich s
Právnym úsekom USSK. Kontaktné informácie sú k dispozícii na stránke Etika a dodržiavanie princípov na
intranetovej stránke spoločnosti.
7.8

Program dodržiavania internej a externej legislatívy, etiky a dodržiavania princípov
Kódex je dôležitou súčasťou programu dodržiavania internej a externej legislatívy, etiky a dodržiavania
princípov LAB a musia ho dodržiavať všetci konatelia i zamestnanci spoločnosti. Tento program zahŕňa:
 PRINCÍPY SPOLOČNOSTI
Princípy Spoločnosti stanovujú, čo sa od nás očakáva a pomôžu nám vykonať správne rozhodnutie.
Aktuálne verzie všetkých princípov Spoločnosti sú uložené na sieťovom serveri spoločnosti LAB a na
intranetovej stránke USSK Etika a dodržiavanie princípov.
 ODPORÚČANIA
Za proces zverejňovania odporúčaní týkajúcich sa dodržiavania platných právnych predpisov,
princípov, etických otázok a iných problémov z tejto oblasti zodpovedá v USSK Manažér pre
odporúčania USSK. Účelom odporúčaní je zvýšiť povedomie zamestnancov a poskytnúť im poučenie
ako sa správať. Aktuálny zoznam odporúčaní je dostupný na intranetovej stránke USSK Etika
a dodržiavanie princípov.
 ŠKOLENIA ZAMERANÉ NA DODRŽIAVANIE ETIKY A PRINCÍPOV
V Spoločnosti sa realizujú školenia zamerané na dodržiavanie etiky a princípov Spoločnosti a diskusie na
široký okruh tém v konkrétnej oblasti. Za organizovanie týchto školení je zodpovedný Manažér pre
odporúčania USSK. Ak Vami riadený organizačný útvar potrebuje nejaké školenie, kontaktujte Manažéra
pre odporúčania USSK.
Odkazy na všetky tieto zdroje nájdete na intranetovej stránke USSK Etika a dodržiavanie princípov.

8 UPLATŇOVANIE
Za uplatňovanie Kódexu etického správania v Spoločnosti je zodpovedný riaditeľ LAB. Výklad
jednotlivých ustanovení Kódexu etického správania zabezpečuje riaditeľ LAB po predchádzajúcom
súhlase Generálneho právneho zástupcu USSK. Kontaktné údaje môžete nájsť na intranetovej stránke
USSK Etika a dodržiavanie princípov.

9

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1

Kódex nadobúda platnosť dňom jeho podpísania štatutárnym orgánom spoločnosti LAB, zástupcom
organizácie odborového zväzu pôsobiacej u zamestnávateľa a účinnosť tridsať (30) kalendárnych dní po jeho
podpísaní.

9.2

Oboznámenie podriadených zamestnancov s ustanoveniami Kódexu zabezpečia preukázateľne vedúci
zamestnanci na všetkých stupňoch riadenia, a to do pätnástich (15) pracovných dní odo dňa nadobudnutia
jeho účinnosti.

9.3

Oboznámenie novoprijatých zamestnancov s ustanoveniami Kódexu je realizované pri vstupnom školení
a zaznamenávané do Zápisníka bezpečnosti práce zamestnanca.

9.4

Vedúci zamestnanci na všetkých stupňoch riadenia sú v rozsahu svojich právomocí povinní zabezpečiť
v primeranom rozsahu dodržiavanie princípov Kódexu:
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- všetkými osobami vykonávajúcimi podnikateľskú činnosť v objektoch zamestnávateľa, a to formou
zakotvenia tejto povinnosti v rámci uzavretých zmlúv,
- inými osobami zdržiavajúcimi sa na území a v objektoch zamestnávateľa s jeho vedomím (brigádnici,
študenti, žiaci, exkurzie a pod.), a to formou ich oboznámenia s princípmi Kódexu v rámci vstupného
školenia alebo úvodnej inštruktáže na pracovisku.
9.5

Aktualizáciu Kódexu je možné vykonávať iba so súhlasom gestora a príslušných odborových orgánov.
Návrh na aktualizáciu môže podať zamestnávateľ alebo reprezentatívna odborová organizácia, ktorou bude
odborová organizácia s najväčším počtom členov. Druhá strana je povinná sa k návrhu vyjadriť
do pätnástich (15) pracovných dní.

9.6

Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť, aby bol Kódex etického správania verejne prístupný všetkým jeho
zamestnancom.
Odkaz od Vedúceho Manažéra pre Odporúčania
Teraz, keď ste si prečítali náš Kódex etického správania, máte príležitosť pochopiť, že skutočné premietnutie
našich etických hodnôt do života sa musí stať bežnou súčasťou každodenného výkonu našej práce. Tým, že
máme veľké množstvo ľudí pracujúcich vo veľkej skupine závodov po celom svete, je veľmi dôležité, aby
sme mali tento súbor pravidiel, ktorý má každého z nás neustále viesť k vykonávaniu toho, čo je správne.
Zodpovednosť za zachovávanie nášho etického konania nesie každý z nás - od členov vedenia spoločnosti až
po zamestnancov spoločnosti v závodoch na najnižších stupňoch riadenia. My všetci musíme prijať princípy
spoločnosti týkajúce sa etického správania, zobrať si ich za svoje vlastné, dodržiavať a rešpektovať ich každý
deň. Doporučujem Vám používať zdroje uvedené v tomto Kódexe. V prípade, ak potrebujete poradiť s
nejakým etickým problémom môžete kontaktovať aj mňa na e-mailovej adrese complianceofficer@uss.com.
Pripájam sa k Mariovi Longhimu a ubezpečujem Vás, že môžete prísť s podnetom, alebo oznámením v
dobrej viere o podozrení na nedovolené alebo neetické správanie, a to bez strachu z pomsty alebo iného
postihu vo Vašom pôsobení v U. S. Steel.
Ďakujem Vám za Váš čas, ktorý ste venovali preštudovaniu tohto Kódexu a za všetko Vaše úsilie
podporovať etickú kultúru v našej spoločnosti. Chceme, aby U. S. Steel bol jednou z najrešpektovanejších
a eticky silných spoločností na svete. Poďme pracovať spolu na tom, aby sa tak aj skutočne stalo.

Gregory A. Zovko
viceprezident & kontrolór
vedúci manažér pre odporúčania U. S. Steel

