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Etický kódex Nadácie Integra 
  
 

Účel etického kódexu Nadácie Integra 
Etický kódex Nadácie Integra podáva všetkým zástupcom Nadácie Integra 

jasné usmernenia o tom, ako sa majú správať, aby humanitárna a 

rozvojová práca Nadácie Integra nebola nijako narušená v dôsledku 

neetického správania sa jej zamestnancov alebo iných zástupcov.  

  

Kto sa musí riadiť kódexom 
Etický kódex Nadácie Integra sa vzťahuje na všetkých jej zamestnancov, 

riaditeľa, členov správnej rady, dobrovoľníkov, stážistov Nadácie Integra a 

jej spriaznených subjektov, jednotlivcov ale aj partnerov, organizácie s 

krátkodobými alebo dlhodobými zmluvnými záväzkami a akékoľvek iné 

osoby konajúce v mene Nadácie Integra (ďalej len ako „zástupcovia 

Nadácie Integra“). Od zástupcov Nadácie Integra sa očakáva, že si sa 

oboznámia s týmto kódexom a budú ho dodržiavať.   

  

Zhrnutie 
Etický kódex Nadácie Integra stanovuje, že všetci zástupcovia Nadácie 

Integra musia konať čestne, bezúhonne, pristupovať k iným dôstojne a  

s rešpektom a správať sa vo svojej práci zodpovedne.  

 

Zároveň sa vyžaduje, aby všetci zástupcovia Nadácie Integra dodržiavali 

príslušné politiky Nadácie Integra, zákony Slovenskej republiky ale aj iných 

krajín, v ktorých Nadácia Integra a jej spriaznené subjekty implementujú 

svoje projekty, ako aj príslušné normy pre humanitárne organizácie, ku 

ktorým sa Nadácia Integra zaviazala. Tento kódex uvádza a zdôrazňuje 

kľúčové body politík Nadácie Integra, ktoré upravujú, ako zaobchádzať s 

ľuďmi, ako využívať finančné zdroje, chrániť informácie a iné. 
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Tento kódex ďalej definuje, ako by sa zástupcovia Nadácie Integra mali 

správať vo vnútri organizácie aj navonok. Kódex rieši povinnosti zástupcov 

voči Nadácii Integra, voči sebe navzájom, verejnosti a ľuďom a komunitám, 

ktorým slúži. 

  

Základné odporúčania pre zástupcov 
Nadácie Integra: 
 
Zástupcovia Nadácie Integra by si mali uvedomiť zodpovednosť za svoje 

správanie na pracovisku ale aj mimo neho. 

  

Zástupcovia Nadácie Integra sú vo svojej práci povinní vyhnúť sa čo i len 

zdanlivému nevhodnému či nelegálnemu správaniu, aby sa zachovala 

dobrá povesť Nadácie Integra a jej spriaznených subjektov. 

  

Zástupcovia Nadácie by mali stále zvažovať svoje konanie a požiadať o 

radu, ak si ním nie sú istí. 

  

Ak má niekto akékoľvek pochybnosti o svojom konaní, je potrebné si 

položiť otázky: 

▪ Je toto konanie v súlade s Kódexom správania Nadácie Integra? 

▪ Je toto konanie etické? 

▪ Je toto konanie legálne? 

▪ Odrazí sa toto konanie pozitívne na mojom mene alebo na mene 

Nadácie Integra?   

▪ Chcel by som si o tom prečítať v správach alebo na internete? 

  

Ak je odpoveď na niektorú z týchto otázok „nie“, je potrebné sa vyhnúť 

tomuto konaniu. 

  



 

Nadácia Integra, Dobšinského 14, 811 05 Bratislava   www.integra.sk 

 

Porušenia kódexu a oznamovacia povinnosť   

Dodržiavanie tohto Kódexu je pre všetkých zástupcov Nadácie Integra 

povinné. Jeho porušenie bude mať za následok disciplinárne konanie a 

sankcie, ktoré určí Nadácia Integra podľa vlastného uváženia. Sankcie 

môžu zahŕňať napomenutie ale aj ukončenie spolupráce alebo v prípade, 

ak si to bude situácia vyžadovať, aj nahlásenie príslušným orgánom. 

  

Všetci zástupcovia Nadácie Integra majú povinnosť nahlásiť porušenie 

alebo podozrenie z porušenia tohto Kódexu. Ak má ktokoľvek podozrenie 

že došlo k porušeniu kódexu, je potrebné a nevyhnutné nahlásiť to 

riaditeľovi Nadácie Integra, príp. e-mailom na staznosti@integra.sk.  

  

Nadácia Integra okamžite preskúma akékoľvek podozrenie z porušenia 

Kódexu a v prípade potreby vykoná dôkladné prešetrenie. 

  

Podozrenia na porušenie zo strany osôb v manažérskej funkcii alebo 

členov správnej rady by mali byť nahlásené riaditeľovi Nadácie Integra na 

vyššie uvedený email.  Podozrenia na porušenie zo strany riaditeľa Nadácie 

Integra by mali byť nahlásené predsedovi správnej rady Nadácie. 

  

Nadácia Integra sa zaväzuje chrániť pred represáliami každú osobu, ktorá 

nahlási podozrenie z podvodnej alebo nezákonnej činnosti, za 

predpokladu, že nahlasujúca osoba konala v dobrej viere a nie so zlým 

úmyslom ublížiť inému tým, že ho krivo obviní z protiprávneho konania. 

  

Previerka tretej strany 

Pred uzavretím zmluvy na poskytovanie služieb alebo tovaru s treťou 

stranou alebo pred uzatvorením partnerstva s inou organizáciou s cieľom 

poskytnúť pomoc príjemcom, musia zástupcovia Nadácie Integra 

preskúmať ich pozadie a potvrdiť ich ochotu a schopnosť dodržiavať tento 

kódex. Zmluvy s tretími stranami vyžadujú súlad s týmto kódexom. 
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Ako zaobchádzať s ľuďmi: 
  

Zákaz obťažovania, šikanovania a diskriminácie 

Nadácia Integra sa zaviazala vytvoriť bezpečné prostredie pre všetkých 

svojich zamestnancov bez akejkoľvek formy obťažovania, vrátane 

sexuálneho obťažovania, diskriminácie, či šikanovania. 

  

Nadácia Integra netoleruje žiadnu formu sexuálneho obťažovania. Každé 

obvinenie bude brané vážne a bude okamžite vyšetrené. Zástupcovia, u 

ktorých sa zistí, že sexuálne obťažovali iného, budú čeliť disciplinárnemu 

konaniu vrátane prepustenia zo zamestnania. Očakáva sa, že zástupcovia 

budú poznať a dodržiavať zásady vyjadrené vo vnútornej smernici o 

ochrane pred diskrimináciou, obťažovaním, šikanou a zneužívaním na 

pracovisku.  

  

Zákaz sexuálneho vykorisťovania a zneužívania 

Zástupcovia Nadácie Integra majú prísne zakázané zapájať sa alebo 

napomáhať akejkoľvek forme sexuálneho vykorisťovania, zneužívania 

alebo rodovo podmieneného násilia, najmä takého, ktoré zahŕňa príjemcov 

pomoci. Očakáva sa, že zástupcovia budú poznať a dodržiavať zásady 

vyjadrené v Politike o predchádzaní sexuálnemu vykorisťovaniu a 

zneužívaniu. 

  

Nadácia Integra sa snaží presadzovať šesť základných medzinárodných 

princípov týkajúcich sa zákazu sexuálneho vykorisťovania a zneužívania:   

1.     Sexuálne vykorisťovanie a zneužívanie humanitárnymi pracovníkmi 

predstavujú činy hrubého pochybenia, a preto sú dôvodom na 

ukončenie pracovného pomeru. 

2.     Sexuálna aktivita s deťmi (t.j. osobami mladšími ako 18 rokov) je 

zakázaná bez ohľadu na vek plnoletosti v danej krajine alebo 

pohlavnej zrelosti. Mylné presvedčenie o veku dieťaťa nie je obranou. 

https://integra.sk/wp-content/uploads/2022/02/Smernica-proti-sexua%CC%81lnemu-obt%CC%8Caz%CC%8Covaniu-na-pracovisku.pdf
https://integra.sk/wp-content/uploads/2022/02/Smernica-proti-sexua%CC%81lnemu-obt%CC%8Caz%CC%8Covaniu-na-pracovisku.pdf
https://integra.sk/wp-content/uploads/2022/02/Smernica-proti-sexua%CC%81lnemu-obt%CC%8Caz%CC%8Covaniu-na-pracovisku.pdf
https://integra.sk/wp-content/uploads/2022/02/Politika-prevencie-proti-sexualnemu-zneuzivaniu.pdf
https://integra.sk/wp-content/uploads/2022/02/Politika-prevencie-proti-sexualnemu-zneuzivaniu.pdf
https://integra.sk/wp-content/uploads/2022/02/Politika-prevencie-proti-sexualnemu-zneuzivaniu.pdf
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3.     Výmena peňazí, zamestnania, tovaru alebo služieb za sex, vrátane 

sexuálnych láskavostí alebo iných foriem ponižujúceho alebo 

vykorisťovateľského správania, je zakázané. 

4.     Sexuálne vzťahy medzi humanitárnymi pracovníkmi a príjemcami 

pomoci sú zakázané. Takéto vzťahy podkopávajú dôveryhodnosť a 

integritu práce ktorú nadácia robí. 

5.     Ak má humanitárny pracovník obavy alebo podozrenie týkajúce sa 

sexuálneho zneužívania alebo vykorisťovania, je povinný takéto 

obavy nahlásiť prostredníctvom zavedených postupov. 

6.     Humanitárni pracovníci sú povinní vytvárať a udržiavať prostredie, 

ktoré zabraňuje sexuálnemu vykorisťovaniu a zneužívaniu a 

podporuje implementáciu tohto Kódexu. Manažéri na všetkých 

úrovniach majú osobitnú zodpovednosť za podporu a vývoj 

systémov, ktoré udržujú toto prostredie. 

  

Ochrana detí 

Zástupcovia Nadácie Integra sú povinní chrániť deti pred akoukoľvek 

formou zneužívania a udržiavať prostredie, ktoré bráni takémuto konaniu. 

Zneužívanie zahŕňa každé fyzické a duševné týranie, násilie, urážlivé 

správanie, sexuálnu aktivitu, zanedbávanie a sexuálne vykorisťovanie.   

  

Zástupcovia Nadácie Integra sú tiež zodpovední za ochranu osobných 
údajov detí. Šírenie osobných informácii a fotografií možno iba vtedy, keď 
je to potrebné na prácu Nadácie Integra. Očakáva sa, že zástupcovia budú 
poznať a dodržiavať  Politiku o marketingu a fotografii. 
  

Zástupcovia Nadácie Integra majú zakázané zapájať sa do sexuálnej 

aktivity akéhokoľvek druhu s maloletými alebo s kýmkoľvek, kto 

nedosahuje vek plnoletosti. Mylné presvedčenie o veku sa nie je obranou.   

  

Zástupcovia Nadácie Integra majú zakázané zapájať sa do 

sprostredkovania či organizovania akejkoľvek formy detskej práce alebo jej 

napomáhať. Zástupcovia nezamestnávajú osoby, ktoré nedosahujú 

https://integra.sk/wp-content/uploads/2022/01/Politika-fotografie-a-marketingu.pdf
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zákonom príslušný minimálny vek zamestnania. Zástupcovia musia tiež 

dodržiavať medzinárodné normy a miestne pracovné predpisy. 

  

Očakáva sa, že zástupcovia Nadácie Integra budú poznať a dodržiavať 

zásady v Politike ochrany detí. 

  

Nútená práca a obchodovanie s ľuďmi 

Nadácia Integra netoleruje nútenú prácu, obchodovanie s ľuďmi 

(obchodovanie s ľuďmi na účely nútenej práce alebo sexuálneho 

vykorisťovania) ani žiadnu formu moderného otroctva. Tieto aktivity 

predstavujú závažné porušovanie ľudských práv a trestné činy. Zástupcovia 

sa nebudú zapájať do  sprostredkovania či organizovania nútenej práce 

alebo obchodovania s ľuďmi akéhokoľvek druhu, ani ich nebudú 

podporovať alebo im napomáhať. Očakáva sa, že zástupcovia budú poznať 

a dodržiavať politiku o predchádzaní nútenej práci a obchodovaniu s 

ľuďmi. 

  

Ako využívame zdroje: 
  

Podvody a korupcia 

Zástupcovia Nadácie Integra sa nesmú zapájať do žiadnych korupčných 

praktík, ako je napríklad dávanie alebo prijímanie úplatkov alebo zapájanie 

sa do podvodných aktivít. 

  

Zakázané je aj poskytovanie platieb za zjednodušenie alebo urýchlenie 
výkonu bežných funkcií. Zástupcovia sú povinní poznať a dodržiavať 
zásady v Protikorupčnej Politike Nadácie. 
  

Zástupcovia musia chrániť Nadáciu Integra pred podvodmi. Zástupcovia 

musia používať aktíva a zdroje iba na daný účel a legitímne. Všetky 

finančné transakcie musia byť doložené potvrdeniami. Všetky záznamy a 

https://integra.sk/wp-content/uploads/2022/01/Politika-ochrany-deti.pdf
https://integra.sk/wp-content/uploads/2022/02/Politika-prevencie-proti-sexualnemu-zneuzivaniu.pdf
https://integra.sk/wp-content/uploads/2022/02/Politika-prevencie-proti-sexualnemu-zneuzivaniu.pdf
https://integra.sk/wp-content/uploads/2022/01/Protikorupc%CC%8Cna%CC%81-politika-Nada%CC%81cie-Integra.pdf
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účty je nutné uchovávať. Oznamovanie finančných údajov musí byť včasné 

a presné. 

  

Zástupcovia majú zakázané akékoľvek konanie, čo i len vo forme pokusu, 

ktorým by nečestne získali finančné prostriedky. 

 

Pranie špinavých peňazí 

Zástupcovia Nadácie Integra majú zakázané zapájať sa do transakcií alebo 

napomáhať transakciám, ktoré zahŕňajú výnosy z nezákonných činností. 

Všetky finančné prostriedky prijaté od tretích strán musia byť preverené, 

aby sa zabezpečilo, že nie sú príjmom z trestnej činnosti. To znamená 

minimálne potvrdenie a overenie identity tretej strany a prípadne jej 

finančného sprostredkovateľa. Ak vznikne akékoľvek podozrenie, musí to 

byť čo najskôr oznámené riaditeľovi a transakcia by mala byť pozastavená. 

  

Obstarávanie 

Všetky rozhodnutia o obstarávaní musia byť transparentné, spravodlivé a 

nestranné. Jednou z kľúčových pilierov Nadácie Integra je „zodpovedné a 

transparentné správcovstvo voči našim darcom a komunitám, ktorým 

pomáhame“. Integra kladie zodpovednosť za rozumné míňanie finančných 

darov za vysokú prioritu, či už od súkromného darcu alebo od veľkého 

inštitucionálneho darcu. Nadácia Integra chce podporovať otvorené, 

transparentné a sledovateľné operácie a získať požadovanú kvalitu služieb, 

dodávok alebo prác za najlepšiu možnú cenu. 

  

Protiteroristické zákony, sankcie a embargá 

Zástupcovia musia dodržiavať platné protiteroristické zákony, ako aj 

sankcie a embargá, ktoré sa vzťahujú na krajiny, v ktorých Nadácia Integra 

a jej spriaznené subjekty pôsobia. To zahŕňa vykonávanie náležitej 

previerky o partneroch, dodávateľoch a zamestnancoch. 
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Zodpovednosť za životné prostredie 

Zástupcovia Nadácie Integra by mali vykonávať všetky svoje humanitárne 

a rozvojové aktivity environmentálne zodpovedným spôsobom. Nadácia 

Integra sa zaviazala dodržiavať nasledujúce zásady týkajúce sa životného 

prostredia: 

  

1.     Súlad s environmentálnymi požiadavkami a zákonmi 

2.     Pravidlo 4R - Reduce, Reuse, Repair, Recycle (Znížiť množstvo 

odpadu, znovu používať, opraviť, recyklovať odpad) 

3.     Minimalizácia vplyvu cestovania na životné prostredie 

4.     Šetrenie energie, vody a iných zdrojov 

5.     Obstarávanie environmentálne udržateľného tovaru 

6.     Integrovanie princípov environmentálnej udržateľnosti do 

programov 

7.     Environmentálne vzdelávanie a povedomie 

  

Očakáva sa, že zástupcovia budú poznať a dodržiavať zásady vyjadrené v 
Environmentálnej politike Nadácie Integra. 
  

Ochrana osobných údajov a informácií 

Zástupcovia Nadácie Integra majú prístup k citlivým a dôverným 

informáciám, ako sú finančné údaje, osobné údaje o darcoch alebo 

príjemcoch pomoci. 

  

Zástupcovia majú zakázané zverejňovať alebo zneužívať citlivé a dôverné 
informácie. Zástupcovia sú povinní zabezpečiť, aby boli zavedené 
primerané záruky, ktoré zabránia zneužitiu týchto informácií. Táto 
povinnosť zachovávať mlčanlivosť trvá aj po skončení obchodného alebo 
pracovného vzťahu. Očakáva sa, že zástupcovia budú poznať a dodržiavať 
Zásady ochrany osobných údajov. 
 

 

 

https://integra.sk/wp-content/uploads/2022/02/Environmentalna-politika.pdf
https://integra.sk/wp-content/uploads/2018/06/Ochrana-osobnych-udajov-a-Cookies-Nadacia-Integra.pdf
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Externá komunikácia Nadácie Integra 

Akákoľvek externá komunikácia Nadácie Integra, vrátane komunikácie 

používanej na účely získavania finančných prostriedkov, bude čestná, 

presná a etická. Nadácia a jej zamestnanci v externej komunikácii budú 

rešpektovať a prezentovať lokálne komunity, prijímateľov pomoci a ľudí 

postihnutých krízou ako dôstojných ľudí.  

 

Spätná väzba  

V Nadácii Integra vítame spätnú väzbu a  berieme ju ako príležitosť učiť sa, 

zlepšovať sa a ako šancu napraviť veci voči osobe alebo inému subjektu, 

ktorá sťažnosť podala. Sťažnosti, spätnú väzbu alebo obavy je možné zaslať 

e-mailom na adresu staznosti@integra.sk , ktorú má v správe samotný 

riaditeľ Nadácie Integra, príp. aj ním poverená osoba. Sťažnosti vybavujeme 

okamžite, najneskôr do 10 dní od jej podania. 

 
 
 

 

mailto:staznosti@integra.sk

