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Je samozrejmé, že poslaním podnikania je tvoriť zisk, pretože ten je primárnym kritériom profe-

sionality, odbornosti a konkurencieschopnosti, a teda aj motívom vlastníkov pri vytváraní stratégie 

podniku. Avšak keď sa nad tým zamyslím, zisk je prostriedkom na dosiahnutie iných cieľov, nie len 

cieľom o sebe. Cieľom podniku je aj to, čo chce robiť − napríklad byť najlepší na trhu v danej oblasti 

podnikania, správať sa zodpovedne voči spoločnosti, mať kvalitný produkt alebo službu atď. Pokiaľ 

chce podnik tieto ďalšie ciele realizovať správne a nevníma zisk ako jediný cieľ a pokiaľ chce eticky 

pristupovať k subjektom, s ktorými prichádza do kontaktu, môže to urobiť pomocou implementácie 

etiky do štruktúry podniku. Takéto prijatie etiky považujem za jednu z možností, ako podnik môže 

robiť to, čo robí správnou cestou.  

Tento príspevok sa dotýka podnikateľskej etiky ako aplikovanej, normatívnej etiky a manažérskej 

etiky ako profesijnej etiky. Obidve orientujú svoju pozornosť na prienik etiky a ekonomiky na rôz-

nych úrovniach. Úroveň, ktorou sa budem zaoberať nazývame mezoúroveň (skúma etické normy, 

princípy, subjekty na úrovní podnikov) a individuálna úroveň (etika manažéra).  

Sú však teoretické poznatky týchto etík prepojené s praxou? Je etika pre podnik v praxi prínosom? 

Odpovede na tieto otázky sa mnohokrát stretávajú s kritikou a nedôverou. Etika je často vnímaná ako 

formálny a nefungujúci prvok podniku. Daný jav môže byť zapríčinený skutočnosťou, že slovenské 

podniky nemajú dostatok skúseností so zavádzaním etiky. To môžem potvrdiť aj z vlastných skúse-

ností a rozhovorov s priateľmi či známymi, ktorých názory by som súhrnne mohla označiť ako skep-

tické. Avšak najviac osobných skúseností som v súvislosti s danou problematikou nadobudla počas 

práce v reálnej spoločnosti, kde som pôsobila v rámci trainee programu a ako podpora pre oddelenie 

ľudských zdrojov. Svoju prácu som vykonávala ako súčasť tímu, ktorý sa orientuje na komunikáciu, 

neustále vylepšovanie a vzdelávanie zamestnancov (IP, Communication & Training). Toto oddelenie 

má na starosti aj etický program spoločnosti a jeho implementáciu. V praxi som mala možnosť sledo-

vať, ako takéto oddelenie funguje a ako pri svojej činnosti využíva poznatky podnikateľskej 

a manažérskej etiky. Za veľkú výhodu považujem skutočnosť, že som v danom podniku pracovala 

v čase, keď prebiehala implementácia etického programu do podnikovej kultúry. To znamená, že jed-

nou z pracovných náplní, ktoré som vykonávala bola participácia na činnostiach spojených s etickým 

programom. A práve tieto skúsenosti z práce v reálnom podniku spolu s teoretickými poznatkami 

manažérskej a podnikateľskej etiky sú východiskom, o ktoré sa opieram počas písania tohto príspev-

ku. 

Cieľom príspevku je teda analýza etického programu podniku. Za pomoci vybratých metód som 

zisťovala či je etika súčasťou podnikovej stratégie a ako prebehla jej implementácia v mnou analyzo-

vanom podniku. Takisto som sa zamerala na zmapovanie etických nástrojov, ktoré podnik využíva, 

ako aj na zistenie ich fungovania v praxi. Získané údaje a skutočnosti som následne zhodnotila 
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a v závere príspevku navrhla odporúčania. Príspevok neobsahuje len analýzu, zhodnotenie 

a odporúčanie, ale aj popísanie činností, ktorými som v podniku počas svojho pôsobenia aktívne pri-

spela k napredovaniu etického programu. 

Skôr ako začnem s výberom vhodných metód a samotnou analýzou etického programu spoločnosti 

je potrebné oboznámiť sa s jej základnou charakteristikou. Ide o japonskú nadnárodnú spoločnosť-, 

zameranú na vývoj, montáž a predaj komponentov pre automobilový priemysel. Svoje pobočky má v 

15 krajinách, zamestnáva 8000 zamestnancov v 19 výrobných závodoch po celom svete. Závod na 

Slovensku je súčasťou obchodnej skupiny patriacej pod japonskú globálnu spoločnosť (divíziu auto-

motívu
1
) a zamestnáva viac ako 1600 zamestnancov. Riadiace centrum, ktoré stanovuje strategické 

ciele pre slovenský závod sa nachádza vo Francúzku a je podriadené japonskému globálnemu centru. 

Z toho vyplýva, že organizačná štruktúra pre tento závod je nasledovná: 

Japonská globálna spoločnosť (globálne riadiace centrum) 

↓ 

Obchodná skupina vo Francúzku (prístupové mechanizmy ako jedna z viacerých obchodných 

skupín patriacich pod japonské centrum) 

↓ 

Pobočka prístupových mechanizmov na Slovensku (montážny závod) 

 

Pre pochopenie niektorých pripomienok v analýze etického programu je takisto nutné v skratke 

zhrnúť zamestnanecké zloženie spoločnosti. Spoločnosť zamestnáva operátorov výroby a ich pozícia 

si nevyžaduje vyššie vzdelanie či špecifické odborné schopnosti. Tvoria približne 80% všetkých za-

mestnancov. Zvyšnými 20% sú zamestnanci v administratíve, od ktorých sa vyžaduje vysokoškolské, 

technické a odborné vzdelanie. Sú nimi inžinieri, manažéri a študenti, medzi ktorých som patrila aj ja. 

Domnievam sa, že spoločnosť, ktorá pôsobí v toľkých krajinách a zamestnávajúca niekoľko tisíc 

ľudí, si uvedomuje. aká prospešná je prítomnosť etiky v každej z jej obchodných skupín a ich pobo-

čiek. Či už sa o problematike bavíme z pohľadu externých participujúcich skupín, ako napríklad zá-

kazníkov, investorov, verejnosti, dodávateľov, ktorí istotne ocenia ak spoločnosť, s ktorou spolupra-

cujú stavia svoju víziu na férovosti, zákonnosti, profesionálnosti, transparentnosti či korektnosti 

a snaží sa svoj biznis robiť aj pre vyššie ciele ako je len zisk. Alebo z pohľadu interných skupín – 

zamestnancov, ktorí môžu pracovať s pocitom, že sa dbá o ich ochranu, bezpečnosť, rešpekt a lojalitu 

zo strany svojho zamestnávateľa. Rozhodnutie o prijatí etiky by malo vychádzať z najvyššieho ma-

nažmentu, ako hlavného stratéga, ktorý následne usmerní aj nižší manažment. Následnú implementá-

ciu si predstavujem ako systematický a citlivý proces. Očakávam, že spoločnosť by si mala dať zále-

žať na informovaní a oboznámení sa s etickým programom a jeho významom. Pokiaľ je dostatočne 

vysvetlený a pochopený, zamestnanci by nemali byť voči jeho obsahu skeptickí a mohli by naplno 

využívať jeho potenciál a spoločnosť pocítiť výhody, ktoré prináša. 

Postoj spoločnosti k etike, postup a priebeh implementácie, výber a úroveň nástrojov ako aj odo-

zvy zamestnancov som zisťovala na základe analýzy internej dokumentácie spoločnosti a vlastných 

aktivít na oddelení. Vo svojej analýze sa zameriavam len na pobočku na Slovensku.  

Rozhodnutie o prijatí etiky do spoločnosti prebehlo v japonskej centrále. Tá sa rozhodla etiku pre-

sadzovať prostredníctvom deklarácie hodnôt na svojej stránke a klasického etického nástroja – etické-

ho kódexu. Daným aktom najvyšší manažment zaujal jasné stanovisko, že etiku vníma ako súčasť 

svojej vízie a takisto položil základ pre budovanie etického programu v jednotlivých obchodných 

skupinách a ich pobočkách. Vyjadruje, že zisk nie je jediným cieľom podnikateľských aktivít. Tento 

strategický cieľ bol následne delegovaný do francúzskeho riaditeľstva, kde bol určený subjekt zodpo-

vedný za etiku,
2
 ktorý mal potom na starosti pobočky v 8 krajinách a 11 závodoch. Slovenský závod 

následne etický kódex, ako základ etického programu, podporil ďalšími nástrojmi, ktorými sa budem 

zaoberať v príspevku neskôr.  

                                                      
1
 Medzinárodné označenie automobilového priemyslu, pod ktorý sa radí aj mnou analyzovaná spoločnosť. 

2
 Podľa mojich informácií je subjektom zamestnanec ľudských zdrojov francúzskeho riaditeľstva. Etika nie je jeho 

jedinou pracovnou náplňou, ale keďže má na starosti etickú stratégiu viacerých pobočiek, označila by som ho ako 

riaditeľa pre etiku. 
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Etický kódex, ako hlavný etický nástroj spoločnosti, je medzinárodný. To znamená, že bol vytvo-

rený pre všetky pobočky automotívu (8 krajín). Myslím si, že vzhľadom na posúdenie veľkosti, počtu 

zamestnancov, povahy spoločnosti a jej medzinárodného charakteru je etický kódex správnym nástro-

jom presadzovania etiky. Tento kódex bol po prijatí distribuovaný do všetkých pobočiek a okamžite 

sa stal platným dokumentom. Podnet na prijatie etického kódexu pre závod na Slovensku bol teda 

rovnako ako rozhodnutie o etike nariadením z japonského centra a francúzskeho riaditeľstva.  

Etický kódex bol doručený v anglickom jazyku a následne preložený do slovenčiny. Jedná sa 

o podnikový, regulačný etický kódex. To znamená, že má vypracované etické pravidlá a princípy, 

ktorými sa ma riadiť každý zamestnanec. Po jeho prečítaní môžem zhodnotiť, že bol naozaj vytváraný 

ako medzinárodný – neobsahuje žiadne kultúrne, národnostné alebo politické obmedzenia, teda s jeho 

prijímaním v rôznych krajinách by nemali nastať ťažkosti. Dokonca odkazuje na nariadenia a zákony 

krajín, v ktorých sa pobočky nachádzajú.  

Vychádzajúc z teórie podnikateľskej etiky by mala formálna stránka napĺňať tieto podmienky: rea-

listickosť, zrozumiteľné štylistické spracovanie a kontrolné a sankčné podmienky. Z hľadiska reálne-

ho naplnenia mám za to, že všetky požiadavky kódexu sú reálne orientované na prax v danej podnika-

teľskej sfére a každý zamestnanec by mal byť schopný ich nasledovať. Dikcia kódexu je direktívna, 

čo usudzujem hlavne z často skloňovaných výrazov: oprávnenie, zákaz (niekedy dokonca prísny zá-

kaz), povinnosť alebo musieť. Výber tejto formy štylistky hodnotím ako oprávnený, keďže etický 

kódex je adresovaný veľkému počtu zamestnancov. Domnievam sa, že spoločnosť sa takto snaží mi-

nimalizovať nedorozumenie a nepochopenie. Kladne hodnotím, že požiadavky sú tvorené nielen štý-

lom: Zamestnanec je povinný... Zamestnanec musí..., ale aj: Spoločnosť sa zaväzuje... Spoločnosť 

zamýšľa... Spoločnosť je povinná... čo vzbudzuje pocit, že zamestnanci sú vnímaní ako tím a celok 

smerujúci k spoločnému cieľu. Monitorovanie, a sankciovanie je spomenuté v záverečnej časti kóde-

xu.  

Po obsahovej stránke môžem potvrdiť, že spoločnosť dodržiava svoje krédo, pretože už v úvode 

kódexu sú deklarované jej princípy, z ktorých plynú záväzky ako lojálnosť, čestnosť/férovosť, kvalita 

produktu, zákonnosť, profesionalita a dôraz na participujúce skupiny. Aj keď spoločnosť uvádza tieto 

princípy, v kódexe nenájdeme preambulu alebo príhovor s krátkym predstavením spoločnosti, prípad-

ne jej postoj k etike. Rovnako by mohlo byť súčasťou kódexu aj spomenuté krédo, pretože je vizuali-

zované len na internej webovej stránke. Za výrazný nedostatok, či už z hľadiska formálneho alebo 

obsahového, považujem chýbajúci slovník výrazov, na čo bližšie poukážem v priebehu analýzy. 

Samotný text etického kódexu je rozvrhnutý do šiestich častí – účel etického kódexu; rešpektova-

nie základných ľudských práv a priaznivého pracovného prostredia; podnikateľský poriadok; ochrana 

a podpora udržateľného rozvoja. Keďže bol doručený z francúzskeho riaditeľstva, o jeho obsahu sa so 

slovenskými zamestnancami nediskutovalo. 

Spoločnosť prehlasuje, že kódex prijíma dobrovoľne a predstavuje nadštandardné normy korigo-

vania správania. To znamená, že okrem legislatívy platnej v krajine, kde pôsobí, sa zaväzuje zosúladiť 

svoju činnosť so špecifickými požiadavkami. A to najmä takými, ktoré nepodliehajú zákonom. Kódex 

je platný pre každého zamestnanca ako aj každú osobu, ktorá koná v mene spoločnosti (konzultant, 

partner). Okrem toho si vyhradzuje výlučnosť, pretože žiadny zamestnanec nesmie uzatvoriť akúkoľ-

vek dohodu, ktorá by bola v protiklade s daným etickým kódexom. Spoločnosť stanovuje, že manaž-

ment spoločnosti je oprávnený kontrolovať dodržiavanie stanovených noriem a sankciovať ich poru-

šenie, čo nájdeme aj v závere kódexu. 

Daný kódex by som označila ako akýsi nadštandard, ktorý zdôrazňuje a vyzdvihuje zákony. Nikde 

v kódexe nie je vyjadrený dôvod prijatia etiky alebo postoj spoločnosti k etike či etickému podnikaniu 

a to aj napriek tomu, že v jednom z princípov tvrdí, že spoločnosť má silný zmysel pre morálne prin-

cípy. Len v niekoľkých častiach kódex odkazoval na samotnú morálnosť alebo nemorálnosť. Tá ab-

sentuje hlavne pri interných stakeholderoch. Text, ktorý sa im venuje vo mne vzbudzuje pocit, že 

spoločnosť im chce zaručiť najmä dodržiavanie zákonov krajiny, kde pobočky pôsobia. Domnievam 

sa, že by bolo pre zamestnancov nápomocné rozšíriť túto časť o príklady a vysvetlenia a poukázať na 

to, čo je nemorálne a prečo. Obhájenie týchto požiadaviek len zákonom považujem za nepostačujúce. 

Zamestnanci predsa poznajú zákony a etický kódex je niečo, čo by malo proklamovať o záväzkoch 

nad rámec zákona. 
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Okrem chýbajúceho kréda, preambuly a slovníka by som upozornila aj na absenciu pravidiel po-

stupu pri monitorovaní a porušení etického kódexu. Tento nedostatok je podľa môjho názoru zapríči-

nený tým, že kódex bol vytváraný pre viacero pobočiek a najvyšší manažment priamo neurčil žiadny 

iný nástroj etického programu, ktorý by kódex podporil. Toto rozhodnutie bolo zrejme ponechané na 

manažment jednotlivých pobočiek. To však nemení nič na skutočnosti, že by o tom zamestnanci mali 

byť informovaní.  

Mám za to, že výhrady, ktoré som pri analýze etického kódexu spomenula poukazujú na nevy-

hnutnú potrebu prijatia ďalších etických nástrojov, ktoré by etický kódex podporili. Ako som už načrt-

la v úvode, slovenský závod prijal ďalšie nástroje, ktoré mali napomôcť jeho implementácii 

a efektívnemu fungovaniu. Prvým z nich je manažér pre etiku ako subjekt zodpovedný za etiku. Je 

ním manažér pre komunikáciu, neustále vylepšovanie a vzdelávanie zamestnancov
3
 ako jeden 

z manažérov na oddelení ľudských zdrojov. Výber tejto osoby je podľa môjho názoru logický 

a správny. Zastrešuje komunikáciu a zaškoľovanie, čo je nesmierne dôležité pri implementácii etiky 

a teda aj kódexu. Nevýhodou je, že riadi etiku popri iných aktivitách, ktoré sú tiež jeho pracovnou 

náplňou. Rovnako nie je eticky vzdelaný – nemá absolvovaný žiadny kurz/seminár/školenie/tréning, 

ktoré by mu poskytovali etické základy pre riadenie tejto oblasti. Tento manažér teda nemá dostatoč-

ný priestor ani čas na to, aby sa venoval etickému programu v takom rozsahu, aký si jeho efektívnosť 

vyžaduje. Svoju pozornosť a aktivitu sústreďuje na iné činnosti, ktoré majú prioritnejší charakter. 

Mám za to, že vzhľadom k tomu a k veľkosti spoločnosti je vhodnejšou voľbou subjekt (manažér pre 

etiku, etický expert), ktorý by bol zodpovedný len za etický program a jeho fungovanie. Avšak je 

otázne, či si takúto možnosť mohla spoločnosť finančne dovoliť.  

Ako som spomínala v úvode, prijatie kódexu a jeho uvedenie do platnosti bolo inštruované 

z najvyššieho manažmentu. Ten okrem toho definoval aj požiadavku, aby boli do francúzskej ob-

chodnej skupiny zaslané, rukou podpísané, prehlásenia od každého jedného zamestnanca o tom, že si 

tento kódex prečítal, porozumel mu a bude sa ním riadiť. Pre mnou analyzovanú spoločnosť to zna-

menalo vytvorenie „Prehlásenia o etickom kódexe“. Tento dokument sa následne stal štandardnou 

súčasťou pracovnej zmluvy každého nového zamestnanca. Takže od tohto momentu mal každý nový 

zamestnanec povinnosť, pri podpise zmluvy, prečítať si etický kódex a podpísať prehlásenie, že mu 

porozumel a súhlasí s jeho dodržiavaním. V tomto prehlásení je takisto uvedené, že v prípade po-

chybností a neporozumenia sa každý zamestnanec zaväzuje osloviť oddelenie ľudských zdrojov. 

Po vybratí zodpovedného subjektu a vytvorení prehlásenia nasledovala ďalšia zmena, ktorá bola 

súčasťou implementácie etického programu. Tá sa týkala úvodného školenia pri nástupe do zamestna-

nia. Toto školenie musí absolvovať každý jeden zamestnanec – operátor aj administratíva. Týka sa 

predovšetkým predstavenia spoločnosti, prevádzkového poriadku, bezpečnosti pri práci, štandardov 

dodržiavaných v spoločnosti, kvality a organizačných záležitostí. Po prijatí etického kódexu bolo 

úvodné školenie doplnené aj o predstavenie etického kódexu. Hovoríme teda o implementovaní ďal-

šieho etického nástroja – seminárnej časti o etike. Toto školenie sa realizuje formou etického kvízu, 

ktorý pozostáva z viacerých otázok, zostavených na základe obsahu etického kódexu. Lektor, ktorým 

je koordinátor pre komunikáciu, neustále vylepšovanie a vzdelávanie, kvíz prechádza spolu 

s účastníkmi a postupne si vysvetľujú každú otázku. Po školení sú kvízy skontrolované školiteľom 

a spolu s prehlásením zaradené do osobnej zložky zamestnanca. Týmto sa spoločnosť uisťuje, že za-

mestnanci rozumejú požiadavkám, ktoré sú na nich kladené.  

Avšak čo s už existujúcimi zamestnancami? Ako sa postupovalo pri implementácii s tými, ktorí už 

úvodné školenia absolvovali pred prijatím etického kódexu? Postup bol taký, že oddelenie ľudských 

zdrojov hromadne odovzdalo nadriadeným zamestnancom vytlačené etické kódexy spolu 

s prehláseniami. Zamestnanci si mali tieto kódexy prečítať a následne odovzdať podpísané prehláse-

nia, ktoré boli zaradené do ich osobných zložiek.  

Na obidvoch spomínaných procesoch som sa v rámci svojho pôsobenia v spoločnosti priamo zú-

častňovala. Naštudovala som si etický kódex, etický kvíz a zaškoľovala som budúcich zamestnancov 

– operátorov, pretože administratívu školila výlučne koordinátorka. Vychádzajúc z mojich skúseností 

zo školení musím skonštatovať, že etický kvíz nebol veľmi zrozumiteľne spracovaný. Otázky boli 

                                                      
3
 Zároveň aj môj priamy nadriadený, ktorý mi zadával počas môjho pôsobenia v spoločnosti úlohy. 
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formulované veľmi mechanicky a zamestnanci takmer na žiadnu nevedeli odpovedať správne sami. 

Takisto mali problém pochopiť, aké prínosy plynú z faktu, že spoločnosť disponuje etickým kóde-

xom. A keďže operátori tvoria viac ako 80% zamestnancov, myslím si, že to je dosť závažný problém. 

V rámci druhej spomenutej aktivity som distribuovala etické kódexy spolu s prehláseniami vedúcim 

zamestnancom. V praxi to vyzeralo nasledovne: vedúci zamestnanec rozdal kódexy a prehlásenia a 

väčšina zamestnancov hneď podpísala a odovzdala prehlásenie bez toho, aby si etický kódex prečítali.  

Celé vytvorenie a implementáciu etického programu by som teda mohla zhrnúť nasledovne: japon-

ské centrum zahrnulo etiku do svojej stratégie a realizácia prebiehala prostredníctvom vymenovania 

subjektu zodpovedného za etiku vo Francúzku, vytvorenia etického kódexu a oboznámenia s krédom 

a hodnotami na internetovej stránke. Francúzske riaditeľstvo následne posunulo etický kódex svojim 

pobočkám a vyžiadalo si prehlásenie od zamestnancov. V slovenskej spoločnosti bol vymenovaný 

subjekt zodpovedný za etiku (manažér), zavedená seminárna časť o etike a rozbehnutá „podpisová 

akcia“ pre zamestnancov, ktorí v spoločnosti už pracovali.  

Etickým program spoločnosti, tak ako som ho v príspevku predstavila, vo mne vyvoláva určité 

otázky. Je vhodné, aby bol etický program vytvorený ako medzinárodný a mimo kultúry, v ktorej má 

byť prijímaný a uplatňovaný? Je v poriadku, ak spoločnosť implementuje etický program bez akej-

koľvek analýzy podnikovej kultúry? Bola vôbec podniková kultúra slovenskej pobočky pripravená 

prijať etický program? Mám za to, že v tomto prípade sa nepostupovalo správne. V ideálnej situácii 

by bolo vhodné najprv analyzovať podnikovú kultúru spoločnosti – jej kvalitu, etický stav, problémo-

vé oblasti a pripravenosť na etický program a následne vytvoriť etický program, ktorý by bol šitý na 

mieru. Táto eventualita by si však vyžadovala aj značné finančné náklady, keďže je pobočiek a krajín 

viac. Nemám vedomosť o tom, prečo si spoločnosť zvolila práve spôsob, ktorý som interpretovala. Aj 

napriek tomu si myslím, že program sa dá spoločnosti prispôsobiť – výberom a implementovaním 

vhodných etických nástrojov, ktoré nedostatky etického kódexu a tohto postupu zavedenia etiky 

v praxi napravia. Na túto alternatívu sa zameriam aj vo svojom odporúčaní. 

Samotný proces implementácie etického programu by som zhodnotila ako nesystematický 

a unáhlený. Problémovými oblasťami sú najmä nárazové oboznámenie sa s kódexom, manažér zod-

povedný za etiku bez akejkoľvek znalosti o tvorbe etického programu alebo etike ako takej a nedos-

tatky vo vzdelávacom etickom nástroji. Okrem toho považujem implementáciu za nekompletnú, čo 

usudzujem z absencie kontrolného a informačného etického nástroja, zanedbania individuálnej etiky 

manažérov a chýbajúceho sankčného mechanizmu. Ako som uviedla pri analýze etického kódexu, 

daný problém sa objavuje aj v jeho obsahovej stránke. Zamestnanci nie sú monitorovaní ani informo-

vaní, ako sa dodržiavanie etického kódexu bude kontrolovať. Takisto nie je nikde oficiálne stanovené, 

ako sa má porušovanie kódexu nahlasovať a kto ho bude sankciovať – teda chýba akýkoľvek komuni-

kačný kanál. Domnievam, že takouto implementáciou môže etický kódex pôsobiť na zamestnancov 

skôr negatívne ako regulatívne či preventívne – vnímajú ho ako ďalšie pravidlá a teda je kontrapro-

duktívny. Hrozí, že bude pôsobiť len ako formálny dokument preložený z cudzieho jazyka, ktorý bol 

nariadený z vyššieho manažmentu ako súčasť organizačných pravidiel. Ak zamestnanci nerozumejú 

podstate etického kódexu, ak etické konanie nie je vyzdvihované, odmeňované a neetické kontrolova-

né, aký význam vidia zamestnanci v jeho prijatí a dodržiavaní? Tieto skutočnosti môžu mať za násle-

dok demotiváciu akýmkoľvek spôsobom prispievať k nadštandardnému etickému správaniu. Daná 

problematika sa netýka len podriadených zamestnancov. Narážam aj na manažérov. Pokiaľ obsah 

etického kódexu nepoznajú a jeho významu nerozumejú zamestnanci, ktorí zohrávajú v spoločnosti 

dôležité a vodcovské úlohy, nedochádza ani k identifikácii a vytváraní etických rol pre ostatných. Ako 

potom môžu eticky riadiť svojich zamestnancov? 

V rámci svojej práce som sa snažila podieľať aj na zefektívnení implementácie etického programu. 

Spolu s koordinátorkou oddelenia sme spolupracovali na vylepšení školiaceho procesu. Na základe 

obsahovej stránky etického kódexu sme pozmenili pôvodný etický kvíz tak, že sme vyškrtli otázky 

odkazujúce na ten istý problém a upravili znenie zvyšných otázok tak, aby boli formálne, ale aj logic-

ky správne a pochopiteľné, čím sme vytvorili novú verziu etického kvízu. Keďže mali operátori prob-

lém s pochopením etického kódexu a jeho obsahu, obohatili sme vysvetľovanie etického kódexu aj 

o powerpointovú prezentáciu. Tá bude obsahovať obrázky alebo popis konkrétnych situácií, na kto-

rých predchádzanie/vyzdvihovanie etický kódex poukazuje. Spolu sme dospeli k názoru, že bude 
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lepšie problematiku vysvetľovať na konkrétnych situáciách, pretože zamestnanci ako laici mnohým 

etickým kategóriám nerozumejú a považujú ich za príliš teoretické a abstraktné a preto si ich nevedia 

prepojiť s praxou. Takto sa môžu na školení aj priamo zapájať do vysvetľovania. Zo skúseností 

z ďalších školení môžem potvrdiť, že zmena bola pozitívna.  

Etický program funguje v tejto spoločnosti už rok. Uvedomujem si, že implementácia nie je krát-

kodobá záležitosť, ale aj napriek tomu sa domnievam, že tento konkrétny etický program nie je efek-

tívny. Dôvodom sú podľa môjho názoru nedostatky, ktoré som uviedla vo svojej kritike. Etický prog-

ram je zamestnancami vnímaný len ako formalita, ktorá v praxi nemá žiadny význam. V prípade danej 

spoločnosti sa potvrdzuje, že na Slovensku s etickým programom a jeho zavádzaním nemáme dosta-

točné skúsenosti, čoho následkom sú pesimistické, skeptické názory zamestnancov a negatívne nala-

dená kultúra. Avšak myslím si, že nič nie je stratené a tento etický program môže byť zefektívnený.  

Spoločnosti by som preto v závere navrhla viacero odporúčaní. Je otázne nakoľko má spoločnosť 

voľnú ruku pri zasahovaní do obsahu a formy etického kódexu, keďže ide o nariadenie „zhora“. Som 

však názoru, že aj keby v ňom neuskutočnili žiadne zmeny, ostatné odporúčania by mohli predísť 

nedorozumeniam, ktoré by etický kódex mohol zapríčiniť. 

Jedným z tých najdôležitejších odporúčaní je etické vzdelanie manažéra zodpovedného za etiku. Je 

žiaduce, aby pri plnení úloh, spojených s etickou dimenziu spoločnosti, disponoval a pracoval s ve-

domosťami o podnikateľskej a manažérskej etike, etickom programe, jeho tvorbe a implementácii. Pre 

etický program je veľkým prínosom fakt, že práve on má v kompetencii organizáciu školení pre za-

mestnancov a preto by dokázal efektívne nastaviť etické vzdelávanie ostatných. Pod slovom ostatných 

si predstavujem najmä vyšších manažérov (jednotlivých oddelení). Je viac ako vhodné, aby absolvo-

vali rôzne semináre, worshopy, prípadne iné vzdelávacie etické nástroje, prostredníctvom ktorých by 

si ujasnili nedostatky plynúce z nejasností v etickom kódexe a dokázali by ho využívať v praxi. Mali 

by predovšetkým pochopiť význam etického programu, vedieť v problémoch a dilemách nájsť etickú 

dimenziu, vedieť eticky viesť svojich podriadených a byť pre nich etickou rolou. Mám za to, že je 

potrebné zdokonaľovať etiku manažéra na individuálnej úrovni, pretože jeho schopnosť eticky viesť 

svoj tím značne ovplyvní rozhodovanie a konanie ostatných zamestnancov. Tieto nástroje by bolo 

možné realizovať aj so zameraním na jednotlivé oddelenia a prispôsobiť ich obsah stakeholderom 

a situáciám, s ktorými sa v práci reálne stretávajú. Je to práve administratívna časť spoločnosti, ktorá 

je v priamom kontakte s internými a externými stakeholdermi a na ich rozhodnutiach stojí úroveň 

etiky v spoločnosti. Preto mám za to, že ich etické vzdelávanie je prioritou. Operátori neprichádzajú 

do styku s dilematickými situáciami na takej úrovni ako administratíva a preto si myslím, že seminár-

na časť o etike je pre nich postačujúca. Samozrejme s využívaním nového kvízu a s doplnením škole-

nia o prezentáciu. Táto forma vzdelávania im poskytne dostatočný prehľad o etickom programe, ktorý 

potrebujú pri výkone svojej práce. 

Je nesmierne dôležité, aby sa spoločnosť sústredila aj na nápravu implementácie pri zamestnan-

coch, ktorí nastúpili pred prijatím etického kódexu. Minimálnym riešením by bolo doplňujúce škole-

nie – rovnaké ako pre nových zamestnancov. Výhradou zo strany spoločnosti by mohol byť počet 

zamestnancov, ktorých by bolo nutné preškoliť, avšak domnievam sa, že preškolenie malých skupín 

v dlhšom časovom období by bol určite produktívnejší a efektívnejší spôsob oboznámenia sa 

s etickým kódexom ako ten, ktorý reálne praktizovali.  

Všetky spomenuté opatrenia však budú efektívne len v prípade, ak spoločnosť vytvorí kontrolný 

mechanizmus, zavedie štandard nahlasovania ne/etického konania, určí osobu zodpovednú za monito-

ring a sankciovanie a s tým všetkým následne vhodným spôsobom oboznámi všetkých zamestnancov. 

Tieto opatrenia stoja za „životom“ etiky v spoločnosti. Motivujú zamestnancov k etickým výkonom 

a predchádzajú neetickým. Je veľkým nedostatkom a škodou, že etický program skončil práve pri 

implementácii týchto častí. 

Nakoniec, by som spoločnosti odporučila využiť etický audit prípadne služby etického odborníka, 

ktorý zhodnotí etickú úroveň spoločnosti; posúdi, či je takýto medzinárodný kódex vôbec adekvátny 

k prostrediu, kde sa vyžaduje jeho dodržiavanie; analyzuje ako ho zamestnanci prijímajú; navrhne 

možné úpravy a odporučí ďalšie podporné etické nástroje, čím dopomôže k vytvoreniu etického prog-

ramu „na mieru“, vzhľadom k potrebám tejto konkrétnej spoločnosti. Všetky tieto nedostatky môžu 

byť napravené aj prijatím osoby zodpovednej len za etickú dimenziu spoločnosti. 
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To, kedy by sa tieto zmeny mali realizovať záleží od spoločnosti samotnej. Na základe vlastného 

pozorovania, rozhovorov a praxe si myslím, že kultúra v tejto pobočke nie je pripravená na takéto 

zmeny a požiadavky, pretože momentálne je pre ňu dôležitejšie udržanie si zákazníka a pohybovanie 

sa v plusových číslach v oblasti zisku. V danej situácii pôsobí etický program na zamestnancov nega-

tívne. Ak si však najvyšší japonský a francúzsky manažment stojí za svojim rozhodnutím a chce pre-

sadzovať etiku v každej svojej pobočke, mal by vo vhodnom čase prijať nejaké opatrenia, ktoré vrátia 

implementáciu etického programu do správnych koľají a zabezpečia jeho správne a efektívne fungo-

vanie so všetkými výhodami, ktoré prináša. V opačnom prípade v tejto alebo akejkoľvek inej spoloč-

nosti etický programu nenapĺňa a ani nebude napĺňať žiadnu svoju funkciu. V tomto konkrétnom 

podniku sa ako problémové javilo najmä nedostatočné zhodnotenie vlastných možností 

a pripravenosti a na to nadväzujúci nepremyslený výber etických nástrojov a ich nezvládnutá imple-

mentácia.  

Uskutočnená analýza potvrdila skeptické a negatívne názory ako aj fakt, že slovenské podniky 

nemajú dostatočné znalosti o podnikateľskej a manažérskej etike a skúsenosti so zavádzaním etiky do 

podnikovej kultúry. Tieto skutočnosti majú za následok neodbornú implementáciu a nefungujúci etic-

ký program, ktorý zamestnanci nepovažujú za prínosný. Chyba však nie je len v podnikoch ako ta-

kých, ale aj samotných ľuďoch. Úcta, čestnosť a férovosť sa považujú za slabosť a idealizmus, ktorý 

nikdy neprinesie rýchly zisk. Dúfam však v to, že spoločnosť a s ňou aj podniky si časom uvedomia 

potrebu etickej dimenzie podnikania, etického nadobúdania zisku a terajší skepticizmus 

a negativizmus sa zmierni. Som si vedomá, že takéto zmeny si vyžadujú čas, nové skúsenosti, preko-

nanie starých zvykov a tradícií, ale pevne verím, že etika si v správnej chvíli nájde svoje miesto aj 

v slovenskom podnikateľskom prostredí. 

 




