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PREAMBULA 

 

 

Zakladajúci a riadni  členovia záujmového Združenia právnických osôb: 

Národný energetický klaster NEK, pôsobiaceho v súlade s § 20f až 20j  

Občianskeho zákonníka,  schvaľujeme a prijímame tento závažný 

dokument: „ ETICKÝ KÓDEX “ určujúci základné hodnoty, vzťahy 

k verejnosti a k vlastnej organizácii a jej členom a partnerom a spoločenskú 

morálnu zodpovednosť za činy a aktivity združenia. 

 

Združenie je etablované na Slovensku s dlhodobým cieľom trvalého rozvoja 

modernej a systémovej energetickej politiky, rozvoja podnikateľského 

prostredia a ochranou životného prostredia a to s dôrazom na výrobu, 

distribúciu, investičný rozvoj, výskum, vývoj, vzdelávanie, inovačné procesy, 

sociálny rozvoj, ekológiu a všestrannú podporu konkurencieschopnosti 

hospodárstva SR.  

 

 

 

                  „Zhromaždenie členov združenia, 13.06.2019“ 
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                                 1.  Názov a sídlo  združenia 

 

Združenie   právnických  osôb,  založené  v súlade  s  §20 f až 20 j  Občianskeho  zákonníka, 

s názvom:      Národný energetický klaster NEK           Pracovné označenie „NEK“ 

a sídlom:       Záhradnícka č. 15767 / 72,    821 08  Bratislava – Ružinov 

a reg. číslom:   OU-BA-OVVS1-2020/049249, vedenom na OÚ Bratislava, odbore všeob. vnútornej správy 

Nositeľ bronzového certifikátu Európskeho sekretariátu pre klastrové analýzy ESCA:  

European Cluster Excellence  Initiative  Bronze  Label  Certificate:     

SVK005201803C180372 , s platnosťou  od  27.03.2018. 

 

Nositeľ ceny Ministra hospodárstva SR za Inovatívny čin roka 2012. 

 
 

 

                   2.   Základné   hodnoty  združenia 

 
 

1.  Etický kódex vyjadruje požadované postoje a normy správania sa, ktoré sú prijaté vo 

vnútri združenia.  Popri dodržiavaní platných právnych a interných predpisov je každý člen- 

výlučne právnická osoba, povinný konať v súlade s etickým kódexom, t. j. riadiť sa 

morálnymi štandardmi v správaní a konaní. 

 

2.  V konaní každého člena a jeho funkcionárov, zástupcov a pracovníkov v orgánoch 

a projektoch združenia je potrebné uplatňovať v reálnom každodennom živote, obchodnom a 

spoločenskom konaní najmä tieto hodnoty: 

 

        Solidárnosť, serióznosť, čestnosť a vzájomná úcta  pri spolupráci a konaní v orgánoch 

        a tímoch združenia. 

 

        Zodpovednosť, kolektívny  duch  spolupráce  a  garantované  obhajovanie  odborných 

        stanovísk  k  riešeným  problematikám v  intenciách a v  duchu  prijatých   pravidiel  

        a uznesení orgánov združenia v súčasnosti i do budúcna. 

 

3.  Čestnosť a morálna čistota konania, zodpovednosť za vlastné odborné a pracovné 

príspevky a podiely v programoch a projektoch združenia, integrita vlastného konania 

v súlade s prijatými zásadami a uzneseniami združenia 
 

 

                    3.  Účel a charakteristika Etického kódexu 
 

 

1.  Etický kódex Národného energetického klastra NEK  určuje normy správania sa, ktoré sú 

záväzné pre všetkých členov organizácie,  má podporovať profesionálnu etiku, eliminovať 

nespravodlivé a neúctivé správanie sa k iným zaväzovať svojich členov ku konaniu 

a vystupovaniu podľa jednotných spoločenských, morálnych a profesionálnych pravidiel. 
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                       4.  Vzťahy k verejnosti a spoločnosti 
 

 

1.  Členovia združenia majú spoločnosti a samotnej odbornej verejnosti poskytovať 

pravdivé, zrozumiteľné a včasné zodpovedné informácie vlastným jednoznačným 

a korektným vystupovaním a prezentovaním odborných názorov a výsledkov práce v rámci 

programov a projektov združenia a tiež prostredníctvom osoby zodpovednej za 

komunikáciu. 

  

2.  Svojimi aktivitami sa zaväzujú šíriť dobré meno združenia - klastrovej priemyselnej 

organizácie a podnikateľského stavu na Slovensku, prispievať k ekonomickému rastu 

a zvyšovaniu životnej úrovne na Slovensku a dôstojne prezentovať a podporovať 

posilňovanie v medzinárodnom podnikateľskom prostredí s osobitným dôrazom na 

problematiku priemyslu, energetiky, ekológie a stavebníctva, vedy, výskumu 

a konkurencieschopnosti. 

 

 

                           5.  Vzťahy vo vnútri organizácie 
 

 

1.  Vzťahy medzi členmi združenia sú založené na úcte a dôstojnosti každého člena a na 

rešpektovaní základných ľudských práv. Netoleruje sa žiadna forma zneužívania, 

ponižovania, nedôstojného konania a diskriminácie osobnosti. 

 

2.  Každý člen a jeho poverené osoby v konaní združenia je zodpovedný za svoje správanie 

sa a konanie. Neškodí iným, nebráni im v iniciatíve a nezneužíva svoje postavenie na 

presadzovanie svojich osobných názorov a záujmov na úkor iných členov združenia.  

 

3.  Každý člen je povinný ochraňovať a využívať hmotný a nehmotný majetok a zverené 

prostriedky a technické, softvérové a duševné vlastníctvo len v prospech združenia.  Iné 

použitie musí byť len v súlade s internými predpismi zduženia a odsúhlasené 

kompetentnými orgánmi riadenia. 

 

4.  Každému členovi je umožnené slobodne vyjadriť svoj názor bez rizika zastrašovania 

a pritom združenie rešpektuje slobodu názorov a chráni osobné údaje členskej základne 

v súlade s platnými predpismi. 

 

 

                         6.  Zodpovednosť  orgánov  združenia 

 

 

1.  Všetci členovia – nimi nominované osoby funkcionárov zvolených a menovaných do 

orgánov združenia a zúčastňujúci sa fungovania projektových tímov a organizačného 
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zabezpečenia programov združenia na riadiacich  pozíciách sa správajú tak, aby boli vzorom 

pre ostatných členov. Nezbavujú sa zodpovednosti vyplývajúcej z ich postavenia.  

 

2.  Poskytujú pravdivé, pravidelné, včasné a zrozumiteľné informácie ostatným členom, 

riadne a načas si plnia svoje pracovné a funkčné povinnosti a chránia dobré meno 

a stanoviská združenia pred tretími osobami. 

 

 

 

7.   Záverečné ustanovenia 

 

1.    Tento Etický kódex NEK sa vzťahuje na všetkých členov združenia a ich pracovníkov, 

ktorí sú vo funkčnom zaradení v orgánoch združenia, alebo sú zapojení do práce 

projektových tímov a organizačných skupín v rámci programov združenia. 

2.   Všetci členovia a ich osoby sú povinní Etický kódex v celom rozsahu dodržiavať, konať 

v súlade s jeho obsahom a cieľmi a podporovať ho. Porušovanie kódexu narúša dôveru 

a dobré meno združenia a preto je povinný každý, kto zistí jeho porušenia, včas a pravdivo 

oboznámiť s takýmto zistením, či stavom orgány združenia. 

3.    Dokument nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia Zhromaždením členov NEK, 

prijatím príslušného uznesenia a to s trvalou  platnosťou a účinnosťou na dobu neurčitú. 

4. Všetky novelizácie, doplnky a aktualizácie budú predmetom samostatného 

schvaľovacieho procesu v budúcnosti a bude v nich vyslovene uvedené, že sú súčasťou 

tohto dokumentu. 

5.    Tento dokument  sa vydáva v 3 ( troch ) originálnych výtlačkoch, ktoré aj s kópiami pre 

členov budú vystavované, evidované a podpisované Prezidentom Rady a Generálnym 

sekretárom.  Dokument bude vo všeobecnej zverejnený a prístupný členskej základni 

a odbornej verejnosti aj na úradnej webovej adrese klastra.  
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