
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   

 

Spoločnosť IPM Avanea Eco Management a.s. (ďalej len „Spoločnosť“ alebo „spoločnosť IPM AEM”) sa 
zaväzuje rešpektovať Plán nulovej tolerancie korupcie (ďalej len „Plán NTK“) ako i Etického kódexu, ktoré 
vyplývajú z princípov Global Compact1. 
 
Spoločnosť IPM Avanea Eco Management a.s. patrí do skupiny IPM Group Holdings Limited.  

 
Spoločnosť IPM AEM vyžaduje od svojich zamestnancov, členov investičnej komisie a iných externých 
poradcov čestnosť, transparentnosť a korektnosť pri vykonávaní svojich pracovných činností. Rovnaké 
požiadavky kladie  aj na všetky ostatné fyzické a právnické osoby s akýmkoľvek právnym alebo iným 
vzťahom k spoločnosti IPM AEM (ďalej len „osoby“), ktorým takáto povinnosť vyplýva zo zmluvy alebo z 
akéhokoľvek iného právneho dôvodu. 
 
Spoločnosť IPM AEM sa angažuje v boji proti korupcii v súlade s iniciatívou PACI2 aplikovaním kritérií 
transparentnosti odporúčaných organizáciou Transparency International v súlade s desiatym princípom 
iniciatívy Global Compact, podľa ktorého sa „podniky a firmy usilujú zabrániť korupcii v akejkoľvek forme, 
vrátane vydierania a úplatkárstva“. Tento záväzok je vyjadrený v týchto všeobecných princípoch: 

● IPM AEM odmieta korupciu vo všetkých jej formách, priamych aj nepriamych, a 
 
● spoločnosť IPM AEM zavádza Plán NTK v boji proti korupcii. 

 
1 Program je pod záštitou OSN od júla 2000 na základe priamej iniciatívy Generálneho sekretára OSN s cieľom zaangažovať svet podnikania do 
novej formy spolupráce so Spojenými národmi prostredníctvom prijatia desiatich univerzálnych princípov v oblasti ľudských práv, ochrany práce 
a ochrany životného prostredia www.unglobalcompact.org. 

2 Iniciatíva sponzorovaná Svetovým ekonomickým fórom pod názvom Partnerstvo proti korupcii (Partnering Against Corruption Initiative), zo 
strany asi 60 medzinárodných spoločností aktívnych v oblasti energie, výstavby a ťažobného priemyslu.



   

Spoločnosť IPM Avanea Eco Management a.s. prijíma nasledovné záväzky v rámci svojich aktivít, ktoré sú najviac 
vystavené možnému riziku korupcie. Oblasti, ktorých sa to týka sú nasledovné: úplatky, príspevky politickým stranám, 
príspevky charitatívnym organizáciám a sponzorstvá, odmeny a výhody, a dary a pozornosti.  

 

Spoločnosť IPM AEM zakazuje akúkoľvek formu korupcie, a to najmä formou prijímania a poskytovania nezákonných 
platieb v peňažnej alebo akejkoľvek inej forme s cieľom získať výhody vo vzťahoch s osobami, ktoré majú akýkoľvek vzťah 
k Spoločnosti. Takéto prijímanie neoprávnených výhod sa vzťahuje na ich poskytnutie priamo alebo cez 
sprostredkovateľa pre seba alebo pre inú osobu formou žiadania alebo nechania si prisľúbenia úplatku, aby konal alebo 
sa zdržal konania tak, že poruší svoje povinnosti vyplývajúce zo zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie. 
 
V prípade prísľubu, ponuky alebo požiadania úplatkov zamestnanci, členovia investičnej komisie a iní externí poradcovia 
spoločnosti IPM AEM bez zbytočného odkladu o tom informujú Štatutárny orgán IPM AEM prostredníctvom 
komunikačných kanálov určených na tieto oznámenia.  
 
Oznámenia môžu byť zaslané formou: e-mailu na adresu: info@avaneaeco.com. 
 
V každom prípade spoločnosť IPM AEM zaručuje utajenie totožnosti takéhoto ohlasovateľa v súlade so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi a ochranou práv spoločnosti alebo osôb uvedených v oznámení. 

Spoločnosť IPM AEM zabezpečí, aby sa každý, kto je na to v mene Spoločnosti oprávnený, zdržal akejkoľvek formy 
nátlaku, priameho alebo nepriameho, na politických činiteľov, nefinancoval politické strany, ich predstaviteľov alebo 
kandidátov, či už na Slovensku alebo v zahraničí a nesponzoroval podujatia, ktoré majú za cieľ výlučne politickú 
propagandu. 

Spoločnosť IPM AEM podporuje iniciatívy prostredníctvom sponzorstva alebo osobitných dohôd v týchto 
oblastiach: sociálna, životné prostredie, šport, kultúra a vzdelanie. Tieto sa realizujú prostredníctvom podujatí s 
garantovanou kvalitou, ktoré majú celonárodný význam alebo zodpovedajú konkrétnym miestnym alebo regionálnym 
potrebám (v situáciách, kedy Spoločnosť podporuje iniciatívy v oblasti jej priemyselných záujmov), na ktorých sa zúčastnia 
občania, inštitúcie a združenia, s ktorými Spoločnosť spolupracuje pri ich plánovaní tak, aby sa zaručil ich zmysel a 
efektívnosť. 
 
Pri výbere návrhov na podporu aktivít venuje spoločnosť IPM AEM osobitnú pozornosť každému možnému konfliktu 
záujmov osobnej alebo firemnej povahy. 

Spoločnosť IPM AEM zakazuje svojim zamestnancom, členom investičnej komisie ako aj iným externým poradcom, aby 
ponúkali alebo prijímali, priamo alebo nepriamo platby, rôzne odmeny alebo akékoľvek iné výhody od akejkoľvek osoby 
s cieľom urýchliť výkony alebo poskytnúť výhody inej neoprávnenej osobe. 
 
V prípade prísľubu, ponuky alebo vyžiadania akýchkoľvek takýchto výhod, zamestnanci Spoločnosti alebo iné osoby s 
možnosťami ovplyvňovať rozhodovania spoločnosti IPM AEM o tom bez zbytočného odkladu informujú Štatutárny orgán 
prostredníctvom komunikačných kanálov na to určených.  

  



   

Akékoľvek formy darov, ktoré sú hodnotnejšie, než pripúšťa obvyklá obchodná prax alebo etika, alebo možno také dary 
chápať ako presahujúce rámec tejto praxe alebo etiky, alebo ktoré majú viesť k prednostnému zaobchádzaniu pri 
presadzovaní záujmov spojených so spoločnosťou IPM AEM, sú zakázané. 
 
Osobitne je zakázané poskytovať akékoľvek dary predstaviteľom orgánom verejnej moci v Slovenskej republike alebo v 
zahraničí, audítorom, členom predstavenstva spoločnosti IPM AEM, alebo ich rodinným príslušníkom, ktorí môžu 
ovplyvniť nezávislosť úsudku, alebo viesť k získaniu akejkoľvek výhody. 
 
Na uplatňovanie tohto pravidla sa nevzťahuje žiadna výnimka, a to ani v krajinách, kde je zvykom poskytovať hodnotné 
dary obchodným partnerom, bez ohľadu na to, či ide o dary prisľúbené, ponúknuté alebo prijaté.  
 
Vo všetkých prípadoch sa spoločnosť IPM AEM zdrží konania, ktoré je v rozpore s právom, obchodnou praxou alebo 
etickými kódexmi spoločnosti alebo subjektov (predpokladajúc, že tieto sú známe), s ktorými má spoločnosť IPM  AEM 
obchodné a/alebo akékoľvek iné právne vzťahy. 
 
Propagačné predmety, ktoré daruje spoločnosť IPM AEM svojim partnerom, sú vnímane ako podpora imidžu jej 
obchodného mena. 
 

 

Rešpektovanie záväzkov spoločnosti IPM AEM v boji proti korupcii vyžaduje zapojenie všetkých zainteresovaných strán. 
 

 

Štatutárny orgán Spoločnosti je zodpovedný za implementáciu schváleného Plánu NTK. 

Vo fáze získavania alebo definovania vzťahov so zainteresovanými stranami alebo potenciálnymi zainteresovanými 
stranami, spoločnosť IPM AEM overuje existenciu a schopnosť plnenia podmienok na rešpektovanie Plánu NTK, resp. 
existenciu obdobných a kompatibilných podmienok platných u týchto osôb/strán. 

Zainteresovaným stranám, ktoré nemajú vlastné etické kódexy alebo programy boja proti korupcii, ani podobné predpisy 
upravujúce tieto oblasti, Spoločnosť navrhne prijatie tohto Plánu NTK alebo vytvorenie podobných dokumentov. 

Plán NTK je k dispozícii všetkým subjektom na internetovej stránke Spoločnosti www.avaneaeco.com.  
 
 

http://www.avaneaeco.com/
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