
 

 

 

Nový Kódex firemného správania spoločnosti Keller 
 

Na tom, ako sa správame, naozaj záleží. Všetci spoločne sme súčasťou kultúry Keller a 

to čo robíme alebo nerobíme, má priamy vplyv na ľudí okolo nás. A stačí jeden krok 

alebo opomenutie, ktoré môže zničiť našu povesť, ceny našich akcií, aj našu budúcnosť. 

 

Náš Kódex firemného správania stanovuje minimálne požiadavky kladené na všetkých 

pracovníkov bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú a pre ktorý z podnikov Keller pracujú.  

Náš Kódex v sebe spája tri veci, vďaka ktorým sme v bezpečí: 

 

1. Zákon – zákon musíme vždy dodržiavať – je centrom dôvery zákazníkov voči značke Keller 

 

2. Naše spôsoby práce – poskytujú ochrannú vrstvu informácií, pokynov a podpory, ktorá 

zaručuje, že neporušíme zákony: 

 

 Zachovanie zdravia a 

bezpečnosti všetkých osôb  

Myslíme si, že nikto nesmie utrpieť 

škodu v dôsledku nami 

vykonávanej činnosti – aby boli 

všetci v bezpečí. 

 

 Podpora práv zamestnancov a 

diverzity 

Ceníme si, podporujeme a 

chránime práva a dôstojnosť 

jednotlivcov a rôznosť našich ľudí – 

aby sa s nami všetkými 

zaobchádzalo s rešpektom. 

 

 Zachovanie etického a čestného 

správania 

Sme vždy čestní, konáme 

bezúhonne a v súlade so zákonom 

– aby nám všetci mohli dôverovať. 

 

 Vyhýbanie sa úplatkom a 

korupcii 

Vždy sa snažíme vyhýbať úplatkom 

a korupcii a získavať projekty 

čestne – aby ľudia vedeli, že naše 

rozhodnutia sú motivované tými 

správnymi dôvodmi. 

 

 Otvorená a zodpovedná 

komunikácia 

Komunikujeme otvorene, čestne, 

jasne a zodpovedne. 

 

 Poskytovanie špičkových 

služieb zákazníkom a spolupráca 

s našimi dodávateľmi na 

dodržiavaní našich noriem a 

štandardov 

Naším cieľom je napĺňať potreby 

našich zákazníkov a prekonávať ich 

očakávania – aby s nami 

spolupracovali aj naďalej.  Snažíme 

sa budovať si konštruktívne vzťahy 

s dodávateľmi, ktorí chápu naše 

zásady a štandardy, podľa ktorých 

fungujeme.  

 

 Práca s komunitou 

Konáme zodpovedne a s 

rešpektom voči miestnej komunite – 

lebo sme jej súčasťou. 

 

 Ochrana životného prostredia 

Rešpektujeme a chránime životné 

prostredie a minimalizujeme náš 

negatívny vplyv naň – aby sme 

chránili budúcnosť. 

 



 

 

 Postavenie sa za správny cieľ 

Vždy sa ozveme, keď máme pocit, 

že sa naše princípy ignorujú – aby 

sme ich presadzovali spoločne. 

 

 

3. Naše hodnoty – naše kľúčové hodnoty bezúhonnosť, spolupráca a dokonalosť 

zaručujú, že vždy robíme to najlepšie pre našich kolegov, zákazníkov, akcionárov a 

komunity – a často robíme viac než len dodržiavanie zákona a našich pracovných 

postupov. 

 


