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Kódex správania pre skupinu ROCKWOOL 

 

1. Zavedenie  

Tento kódex správania (CoC) vysvetľuje význam "integrity" a naše hodnoty v skupine ROCKWOOL. 
Integrita pre nás znamená byť úprimný a mať silné morálne zásady. Integrita je zakotvená v histórii 
skupiny ROCKWOOL a tvorí základný kameň rockwoolského spôsobu podnikania. Ambiciózni a 
kompetentní zamestnanci, ktorí sa správajú čestne, sú pre skupinu aktivátormi na dosiahnutie 
dlhodobého obchodného úspechu.  

Náš Výbor sa vzťahuje na všetkých zamestnancov, vedenie skupiny a predstavenstvo. Každý by mal byť 
informovaný a konať v súlade s VP.  

Od každého jednotlivca v skupine sa očakáva, že bude konať s najvyššou úrovňou integrity pri zapájaní 
sa do skupiny alebo mimo nej a pri súkromnom používaní sociálnych médií v akomkoľvek kontexte 
spojenom so skupinou. Tým sa posilní a tým sa do našej každodennej práce začlení integrita. Všetci 
zamestnanci v skupine musia dodržiavať príslušné zákony. Skupina tiež vyzýva zamestnancov, aby 
dodržiavali najvyššiu úroveň integrity v súkromnom živote.  

V rámci skupiny vedieme konzistentné školenia, pravidelné e-learningové a podnikové informačné 
kampane, aby sme zabezpečili znalosť a súlad s VOP pre zamestnancov aj manažment. Výbor pre 
integritu ROCKWOOL monitoruje dodržiavanie predpisov v rámci coC.  

Akékoľvek vedomosti alebo podozrenie z nedodržiavania predpisov musia byť okamžite oznámené 
vášmu manažérovi, úradníkovi pre integritu alebo prostredníctvom postupu oznamovateľa. Neprijímame 
žiadnu formu negatívnych dôsledkov na zamestnanie pre zamestnancov, ktorí v dobrej viere nahlásili 
skutočné alebo podozrenie na nedodržiavanie predpisov. Ak máte pochybnosti o niečom, čo je zahrnuté 
v našom VOP alebo potrebujete ďalšie informácie, môžete sa opýtať svojho okamžitého manažéra alebo 
sa obrátiť na úradníka pre integritu. Nedodržanie VP môže mať dôsledky na zamestnanosť.  

Skupina ROCKWOOL podpísala iniciatívu OSN Global Compact, ktorá zahŕňa záväzok konať 
zodpovedne v oblasti ľudských práv, práce, životného prostredia a boja proti korupcii. Skupina 
ROCKWOOL má tiež kódex správania pre dodávateľov.  
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2. Poslanie a cesta ROCKWOOL 

Jadro všetkého, čo robíme v skupine, je zhrnuté v našom cieli: 

Uvoľniť prirodzenú silu kameňa na obohatenie moderného života 

Rockwool Way je základom nášho správania, našich rozhodnutí, našich činov, našich výsledkov a 
dlhodobej budúcnosti nášho podnikania. Opisuje našu kultúru, kto sme, ako pracujeme a čo chceme 
dosiahnuť. Stanovuje tiež jasný smer pre našu spoločnosť a našich zamestnancov a usmerňuje, ako 
spolupracujeme interne aj externe.  

 Rockwool Way je založená na našich štyroch hodnotách: ambície, integrita, zodpovednosť a efektívnosť 
a naše tri princípy riadenia: Buďte vynikajúci v tom, čo robíme, hnať ziskový rast, neustále zlepšovať 
produktivitu, aby sme mali vyvážený prístup riadenia, ktorý vedie k dobrým a udržateľným výsledkom. 
Zdôrazňuje tiež absolútnu nevyhnutnosť, aby naši manažéri boli vynikajúcimi lídrami rockwoolových ľudí.  
Naši ľudia si zaslúžia dobré vedenie a každému zamestnancovi by malo byť jasné, aký je účel a hodnota 
jeho úlohy a ako prispieť. 

Každý deň musia naši zamestnanci robiť veľa rozhodnutí, pričom musia mať na pamäti, čo je najlepšie 
pre našich zákazníkov, našich zamestnancov, akcionárov a spoločnosť z dlhodobého hľadiska. Hodnoty 
rockwoolu formujú našu kultúru a odrážajú naše želané správanie spoločnosti, pretože zachytávajú 
podstatu našich princípov a presvedčení. Vysvetľujú DNA našej spoločnosti, ukotvujú naše konkurenčné 
výhody, zdôrazňujú našu jedinečnú identitu a sú nápomocní pri nábore, získavaní a udržiavaní 
zamestnancov. 

 

3. Prevencia a boj proti podvodom a korupcii 

Nulová tolerancia 

Skupina ROCKWOOL má nulovú toleranciu voči podvodom, korupcii, úplatkársťam a uľahčeniu platieb.  
Platí to tak vo vzťahu k verejným, ako aj obchodným partnerom. Korupcia a úplatkárstvo vo väčšine 
krajín porušujú medzinárodné zmluvy a právne predpisy. Nesmiete ponúkať ani prijímať nezákonné 
alebo nesprávne dary alebo kompenzácie, pokiaľ ide o peniaze alebo akékoľvek iné formy platby alebo 
tovaru, aby ste získali obchodné alebo súkromné výhody.i 

Skupina presadzuje svoju politiku boja proti úplatkársťu voči dodávateľom, agentom a iným tretím 
stranám. V rámci boja skupiny proti korupcii tretie strany podliehajú pravidelnému hodnoteniu rizík. 

Podvod alebo akékoľvek podozrenie z podvodu vyšetruje úradník pre integritu, ktorý bude poskytovať 
poradenstvo pri akomkoľvek ďalšom vyšetrovaní a zabezpečí odstránenie nedostatkov v kontrolnom 
prostredí. Zamestnanci, ktorí sa dopustili podvodného správania, môžu byť prepustení a nahlásení 
polícii. Okrem toho môže skupina právne podať žiadosti o náhradu škody za straty.ii 

Korupcia narúša hospodársku súťaž a má negatívny vplyv na spoločnosti, v ktorých sa uskutočňuje. 
Zaviazali sme sa dodržiavať vnútroštátne a medzinárodné právne predpisy o boji proti korupcii. Skupina 
dodržiava zákon o úplatkárstve v Spojenom kráľovstve z roku 2010, pretože stanovuje vysoký štandard 
prevencie a boja proti korupcii.  

  

4. Darčeky a pohostinnosť 

Mali by ste sa zdržať prijímania darov osobnej povahy od obchodných partnerov. Skupina ROCKWOOL 
dodržiava pravidlá darov a pohostinnosti (pozri dary a pohostinnosť). Skupina považuje využívanie 
pohostinnosti voči zákazníkom a obchodným partnerom za prirodzenú súčasť podnikania. Využívanie 
pohostinstva je transparentné, mierne a dodržiava priemyselné normy.  
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5. Konflikt záujmov 

Všetky rozhodnutia v skupine sú založené na faktických, obchodných a finančných cieľoch týkajúcich sa 
riadneho obchodného správania.  

Konflikt záujmov je situácia, keď vaše súkromné záujmy môžu ovplyvniť vašu schopnosť konať 
objektívne, a preto môžu ohroziť vašu lojalitu a integritu voči skupine. Konflikt záujmov môže nastať 
interne aj externe. V situáciách konfliktu záujmov v skupine musíte informovať svojho manažéra a opco 
management.  

Je potrebné vyhnúť sa obchodným vzťahom s rodinou a priateľmi. V prípade, že to nie je možné, musíte 
o tom vopred písomne informovať svojho manažéra a vedenie OPCO. Vždy sa musíte uistiť, že 
pracujete v rámci svojich právomocí.  

 

6. Súťažné a protimonopolné právo 

Rockwool Group je jedným z popredných svetových výrobcov kamennej vlny na našich trhoch. Súťažíme 
spravodlivým spôsobom, ktorý je poháňaný našimi etickými hodnotami. Skupina sa zaväzuje dodržiavať 
vnútroštátne a medzinárodné zákony o hospodárskej súťaži a antitrustových zákonoch.  

 

7. Údaje o ochrane osobných údajov 

Skupina ROCKWOOL sa zaväzuje zabezpečiť vysokú a primeranú úroveň ochrany osobných údajov s 
cieľom zabezpečiť súlad s platnými predpismi o ochrane osobných údajov. To zahŕňa prijatie súboru 
pravidiel ochrany osobných údajov skupiny – záväzných firemných pravidiel ROCKWOOL ("BDR"). 
Dodržiavanie ochrany osobných údajov je základom pre získanie a udržanie dôvery našich 
zamestnancov, zákazníkov a dodávateľov, a tým aj pre ochranu budúceho podnikania skupiny.  

 

8. Pranie špinavých peňazí 

Pranie špinavých peňazí je definované ako transformácia peňazí pochádzajúcich z nezákonných činností 
na to, čo by sa dalo vnímať ako legitímne získané finančné prostriedky. Skupina neakceptuje účasť na 
žiadnych činnostiach prania špinavých peňazí a je v súlade s nariadením proti praniu špinavých peňazí. 
Všetky finančné prevody do a zo skupiny ROCKWOOL musia byť transparentné, sledovateľné a 
zdokumentované. 

 

9. Dôverné informácie 

Dôverné informácie sú informácie, ku ktorým má človek prístup vo svojej práci a ktoré nie sú verejne 
dostupné. Dôverné informácie zahŕňajú informácie o technológii, know-how, cenách, nákladoch, 
stratégii, dodávateľoch, zákazníkoch atď. Nesmieme zverejňovať dôverné informácie osobám, ktoré na 
nich nemajú oprávnený záujem. Týka sa to kolegov aj ľudí mimo skupiny ROCKWOOL. Povinnosť 
mlčanlivosti sa uplatňuje aj po odchode zamestnanca zo skupiny. Pozrite si tému Politika zabezpečenia 
údajov. 
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10. Ľudské práva a pracovné práva  

Sme proti akejkoľvek diskriminácii v dôsledku veku, pohlavia, rasy, farby pleti, náboženstva, politického 
názoru, sociálneho pôvodu alebo akýchkoľvek iných aspektov ľudských práv. Každý prípad diskriminácie 
a opatrenia proti nemu musia byť oznámené vášmu vedeniu. Ďalším právom, ktoré berieme vážne, je 
právo na slobodu združovania a kolektívneho vyjednávania. Skupina sa usiluje o konštruktívne pracovné 
vzťahy s odbormi.  

Sme proti detskej práci a nevyužívame nútenú alebo povinnú prácu ani nespolupracujeme s obchodnými 
partnermi, ktorí tak robia. Pozrite si náš záväzok v oblasti ľudských práv pre ďalšie poznatky.  

 

11. Zdravie a bezpečnosť  

Skupina ROCKWOOL má politiku nulovej tolerancie, pokiaľ ide o čokoľvek, čo by mohlo potenciálne 
ohroziť zdravie a bezpečnosť našich zamestnancov a ostatných pracujúcich na našich stránkach. 
Podporujeme a očakávame proaktívne správanie každého manažéra a zamestnanca. Podporujeme 
preventívne opatrenia (Dobré úlovky) a hodnotenia rizík s cieľom zabezpečiť, aby sa prijali opatrenia na 
odstránenie rizík, a tak nás priblížili k nášmu konečnému cieľu nulových incidentov strateného času. 
Rovnaká politika nulovej tolerancie sa vzťahuje na zdravie a bezpečnosť súvisiacu s aplikáciou a 
používaním našich výrobkov. V spolupráci s výskumníkmi a orgánmi zabezpečíme, aby naše výrobky 
nemali žiadne nepriaznivé účinky pri dodržiavaní odporúčaných pokynov na použitie; v opačnom prípade 
sa zmenia pokyny alebo sa výroba upraví alebo zastaví.  Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách 
pre bezpečnosť, zdravie a životné prostredie. 

 

12. Klíma a životné prostredie 

Produktové portfólio skupiny ROCKWOOL je dokonale umiestnené na riešenie mnohých z najväčších výziev 
v oblasti udržateľnosti a rozvoja súčasnosti. Od spotreby energie po znečistenie hlukom, nedostatok vody až 
po záplavy, naše riešenia pomáhajú našim zákazníkom riešiť mnohé z veľkých problémov moderného 
života.  

Neustále sa snažíme zlepšovať výkonnosť udržateľnosti našich výrobkov a výrobných závodov a kancelárií 
po celom svete. Zaviazali sme sa pozitívne prispievať k cieľom OSN v oblasti rozvoja udržateľnosti a 
realizovať plány na zabezpečenie neustáleho zlepšovania našich vlastných cieľov udržateľnosti.  

V našich továrňach sme si stanovili ciele na zníženie emisií CO2, spotreby vody a odpadu na skládky. 
Okrem toho sme si stanovili ciele ponúknuť systémy regenerovaného odpadu pre výstavbu a odpad po 
skončení životnosti a zvýšiť energetickú účinnosť kancelárií, ktoré vlastníme. Platforma pre udržateľnú prax 
vo všetkých výrobných závodoch ROCKWOOL je trojnásobná:  

1)Súlad s právnymi predpismi a podmienkami, ktoré nám ukladajú regulačné orgány, 

2)Súlad s vnútornými záväznými normami a neustále zlepšovanie prostredníctvom systémov 
environmentálneho manažérstva a 

3) Ciele udržateľnosti. 

 

Ďalšie informácie nájdete v našej politike pre bezpečnosť, zdravie a životné prostredie. 

 

 

 

 

https://www.rockwool.com/group/syssiteassets/rw-group/media/sustainability/human-rights-commitment.pdf
https://www.rockwool.com/group/about-us/corporate-governance/safety-health-environment-policy/
https://www.rockwool.com/group/about-us/corporate-governance/safety-health-environment-policy/
https://www.rockwool.com/group/about-us/corporate-governance/safety-health-environment-policy/


 

 

 

 

 

 

 5 

 

Schválené predstavenstvom 24. novembra 2021.  
 

 
i Korupcia je zneužitie vašej pozície akéhokoľvek druhu pre váš vlastný alebo ziskový zisk spoločnosti ROCKWOOL. 

Korupcia zahŕňa úplatkárstvo, províziu za vrátenie tovaru, platby za ochranu alebo vydieranie atď. Forma úplatkárstva je 
irelevantná, či už ide o peniaze, tovary, dávky alebo o to, či sú dané vám, vášmu manželovi, deti alebo iných blízkych 
príbuzných. 

Úplatkárstvo je to, keď dávate alebo prijímate neoprávnenú výhodu (dar, peniaze, sľub atď.) a očakáva sa, že urobíte 
niečo, čo je nečestné, nezákonné alebo v rozpore s vašimi povinnosťami. 

Uľahčenie platby znamená malé platby verejným činiteľom s cieľom zabezpečiť alebo urýchliť akciu, na ktorú máte 
nárok, či už legálne alebo iným spôsobom. Účelom uľahčenia platby je typická pre to, aby sa veci pohybovali rýchlejšie. 
Príkladom sú platby na urýchlenie vybavovania stavebného povolenia, dovozných licencií, víz atď. 
ii Podvod je protiprávny alebo trestný podvod, ktorého cieľom je viesť k finančnému alebo osobnému zisku. 


