
ETICKÝ KÓDEX OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA 

Kniha slovenských rekordov, O.Z. 

Ľudskosť 

V združení sa orientujeme na človeka ako takého, zakladá sa preto na úcte k človeku a 

rešpektovaniu základných ľudských práv. 

Profesionalita 

Vzťah člena k združeniu je kľúčový, ostatní členovia vytvárajú pre každého člena vhodné 

prostredie a utužujú sa tak vzájomné vzťahy. Členovia sa zaväzujú, že pracovné prostriedky 

budú využívať v súlade so stanovenými pravidlami a tak dbajú na ochranu majetku 

združenia. 

Spravodlivosť 

Občianske združenie je k svojim partnerom, klientom a podporovateľom spravodlivé. 

Dodržiava vzájomne stanovené pravidlá a plní dojednané podmienky. Ide o udržiavanie a 

rozvíjanie vzťahov, ktoré sú výhodné pre obe strany. 

Otvorenosť 

Združenie je otvorené voči vlastným členom, klientom a  podporovateľom. Podáva informácie 

z prvej ruky a nič nezatajuje. Je veľmi dôležité, aby združenie bolo v dobrom svetle, preto je 

otvorenosť preňho kľúčovou hodnotou. Z toho dôvodu sa dbá na pravidelnej informovanosti 

členov, spolupracovníkov a klientov. 

Neformálnosť  

V združení dávame prednosť neformálnosti pred oficialitami. Je preto veľmi dôležité vedieť si 

zvoliť jazyk komunikácie s klientom i členom združenia. Pracovná atmosféra je založená na 

dôvere, partnerstve a tímovom duchu. 

Entuziazmus  

Svojím nadšením motivuje iných členov a klientov k lepším výsledkom. Preto združenie si 

zakladá na otvorenosti v tomto vzťahu. 

Lojalita 

Člen občianskeho združenia, podporovateľ zachováva služobné a iné tajomstvo, know-how 

združenia, vnútorný bezpečnostný systém a pod., aby únik údajov a informácií dôverného 

charakteru nespôsobil finančnú či inú ujmu združeniu; a tiež člen nevyužije dôvernú 

informáciu získanú v združení k osobnému prospechu. 

Komunikácia 

Správna komunikácia a individuálny prístup je základom pre spokojnosť nielen pre našich 

klientov, ale aj členov združenia a spolupracovníkov. Dôležitá je spätná väzba a inovácie, 

členovia sa preto zaväzujú, že informácie a know-how získané nezneužijú, či neposkytnú 

tretím osobám. 

 



 

Dôsledky v prípade porušenia etického kódexu 

Členovia a podporovatelia združenia berú na vedomie, že akékoľvek konanie v rozpore s 

týmto kódexom je dôvodom na výmaz zo zoznamu podporovateľov, resp. na zrušenie 

členstva v zmysle platných stanov združenia. 

 

Konflikt záujmov 

Členovia združenia nesmú mať nijaké osobné materiálne záujmy v projektoch združenia. Vo 

výnimočných prípadoch, keď chce členská rada podporiť projekt, v ktorom má jej člen 

materiálny záujem, musia o tom rozhodnúť jednohlasným hlasovaním všetci členovia 

členskej rady. 

Pravidlá pre realizáciu projektov: 

- všetky informácie o projektoch sú dôverné a nesmú byť zverejnené pred jej realizáciou, 

- členovia združenia musia dbať o dobré meno združenia, 

- nesmie prísť ku konfliktu záujmov, 

- ak člen združenia niektorý z týchto bodov poruší, môže byť na základe návrhu 

ktoréhokoľvek člena členskej rady uvoľnený z realizačného tímu projektu. 

 

PLATNOSŤ ETICKÉHO KÓDEXU 

Etický kódex je záväzným odo dňa jeho prijatia občianskym združením Kniha slovenských 

rekordov. Každý člen obdrží jeden výtlačok etického kódexu. Svojim podpisom potvrdia 

členovia súhlas na určenej listine, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou etického kódexu a je 

archivovaná v agende združenia. 

 

 

.......................................................................... 

         predseda občianskeho združenia 
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