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Etický kódex zamestnanca mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 

PREAMBULA 

Zamestnanec mestskej časti Bratislava-Staré Mesto zachováva vernosť zásadám práva a spravodlivosti 
vyplývajúcim z európskeho kultúrneho a historického dedičstva, koná v duchu nedotknutel'ných hodnôt l'udskej 
dôstojnosti a slobody, zachováva úctu a lojalitu k Slovenskej republike, hlavnému mestu Slovenskej republiky 
Bratislave, ako aj k svojmu zamestnávatel'ovi - mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ostatným spolupracovníkom 
a zamestnancom mestskej časti , obchodných spoločností a organizácií založených alebo zriadených mestskou 
časťou. 

Čl. 1 
úvodné ustanovenie 

1. Etický kódex je záväznou normou správania sa zamestnanca 1 mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

2. Ciel'om etického kódexu zamestnanca mestskej časti Bratislava-Staré Mesto je stanoviť základné zásady 
a pravidlá správania sa zamestnancov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré je každý zamestnanec povinný 
dodržiavať a vytvárať tak základ pre budovanie a udržiavanie vzájomnej dôvery verejnosti vo výkon samosprávy. 

3. Účelom etického kódexu je pos ilňovať a podporovať etické a morálne hodnoty správania sa a konan ia 
zamestnancov pri výkone verejnej správy a budovanie dôvery zo strany verejnosti. 

Čl. II 
Základné princípy správania sa zamestnanca 

1. Zamestnanec vykonáva svoju prácu v súlade s ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ostatnými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi, vnútornými predpismi a ustanoveniami tohto kódexu. 

2. Zamestnanec vykonáva svoju prácu na náležitej odbornej úrovni, ktorú si štúdiom priebežne prehlbuje. 

3. Zamestnanec voči verejnosti vystupuje zdvorilo, s úctou, maximálnou mierou slušnosti , porozumenia a ochoty; nie 
je však povinný znášať vulgárne prejavy a urážky a konať s osobami, ktoré nedodržiavajú základné zásady 
slušného správania. 

4. Zamestnanec si plní zverené úlohy čestne, svedomito, dôsledne a zodpovedne, v dobrej viere a v zhode 
s poslaním mestskej časti. Vo výkone svojich pracovných povinností je efektívny, kreatívny a inovatívny podl'a 
možnosti pracovného zaradenia. Zamestnanec svojím konaním a vzťahm i k spolupracovníkom vytvára na 
pracovisku atmosféru založenú na spolupráci , čestnosti, férovosti, zodpovednosti, úcte a vzájomnej dôvere 
a solidarite, vyhýba sa konfl iktom a nevyvoláva ich. 

5. Nadriadení zamestnanci vo vzťahu k podriadeným zamestnancom pristupujú v plnej úcte a dôstojnosti, rozumne 
a spravodlivo zadávajú pracovné úlohy, hodnotia čestne , objektívne a spravodlivo, nezneužívajú právomoci 
nadriadeného voči podriadeným a dbajú na to, aby sa dodržiavala zásada rovnakého a antidisk riminačného 
zaobchádzania a odmeňovania zamestnancov. 

6. Zamestnanec si uvedomuje význam svojich postojov a prejavov pre verejnú mienku, svojim správaním prispieva 
k vytváraniu a upevňovaniu dobrej povesti samosprávy. Na verejnosti , rokovaniach, ako aj na zasadnutiach 
miestneho zastupitel'stva a jeho orgánov vystupuje kultivovane. Prispieva k budovaniu korektných vzťahov 

1 Zamestnanec je fyzická osoba, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu s mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto. 
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s ostatnými orgánmi verejnej správy. Zdržiava sa akéhokol'vek správania a konania, ktoré by znížilo vážnosť úradu 
a pozície, ktorú zastáva. 

7. Postoje a konanie zamestnanca musia byť politicky nezávislé. Postoje v práci nesmú od rážať jeho politickú 
príslušnosť alebo sympatiu k politickej strane. 

8. Zamestnanec rieši pracovné úlohy objektivne na základe ich skutkovej podstaty, v súlade so zákonom a bez 
zbytočných prieťahov. Pri výkone práce je nestranný, nekoná svojvoľne, na ujmu práv a oprávnených záujmov 
akejkol'vek osoby (alebo jej zložky). Svoje rozhodnutia je povinný riadne zdôvodniť . 

9. Zamestnanec nakladá s informáciami získanými pri výkone práce s potrebnou dôvernosťou a poskytuje im 
príslušnú ochranu. Zamestnanec odmietne poskytnutie tých informácií, ktorých zverejnenie zakazuje zákon alebo 
iné predpisy. 

1 O.Zamestnanec je povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na majetku a zariadeniach mestskej časti. 
Tieto je povinný využívať efektívne a hospodárne a nezneužívať ich na dosiahnutie osobného prospechu. 

11 .Zamestnanec je povinný vyvarovať sa konania , ktoré by mohlo byť považované za mobbing (psychické, dlhodobé 
ubližovanie, ponižovanie a stresovanie zamestnanca zo strany spolupracovníkov), bossing (druh psychického 
teroru, ktorý vykonáva vedúci zamestnanec voči podriadeným), ako aj ďalších negatívnych komunikačných aktov, 
ako je šikana (príkoria jedného alebo viacej zamestnancov voči určitému zamestnancovi), staffing (útoky 
zamestnancov na vedúcich zamestnancov s cieľom zničiť ich alebo znemožniť) a harašment (sexuálne 
obťažovanie). 

1. Zamestnanec koná vždy vo verejnom záujme2
. 

Čl. III 
Konflikt záujmov 

2. Zamestnanec je povinný vyhnúť sa konfliktu jeho osobného záujmu3 s jeho postavením ako zamestnanca 
v samospráve a je povinný predchádzať takým situáciám, ktoré môžu vyvolať podozrenie z konfliktu záujmov. 

3. Zamestnanec sa vyhýba činnosti , ktorá sa nezlučuje s riadnym výkonom jeho pracovných povinností, ktorá tento 
výkon obmedzuje alebo ktorá by spôsobila narušenie dôvery zamestnávateľa v jeho schopnosť pl niť pracovné 
úlohy nestranne a objektívne. 

4. Zamestnanec je povinný ihneď písomne oznámiť svojmu bezprostredne nadriadenému akýkol'vek skutočný alebo 
možný konflikt záujmov. 

Čl.IV 
Dary a iné výhody 

1. Zamestnanec nesmie vyžadovať ani prijímať dary, pozornosti, či iné výhody, ktoré by reálne alebo hoci aj zdan livo 
mohli ovplyvniť riadny výkon jeho pracovných povinností, narušiť profesionálny prístup k plneniu pracovných 
povinností alebo ktoré by bolo možné považovať za odmenu za prácu, ktorá je jeho povinnosťou. Zároveň ani 
nenavádza tretie osoby na poskytovanie darov, ktoré by mohli vplývať na riadne plnenie pracovných povinností 
zamestnanca. 

2. Zamestnanec nepripustí, aby sa v súvislosti so svojím zamestnaním v samospráve dostal do pozície, v ktorej je 
viazaný oplatiť preukázanú službu alebo výhodu alebo ktorá ho zbavuje nestrannosti a nezávislosti pri 
rozhodovaní. 

2 Verejný záujem je záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech všetkým obyvate ľom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
resp. občanom Slovenskej republiky alebo väčšine obča nov Slovenskej republiky. 
3 Osobný záujem je záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech zamestnancovi, jemu blízkym osobám, právnickým 
alebo fyzickým osobám, s ktorými zamestnanec mal alebo má obchodné alebo politické vzťahy alebo priateľské vzťahy, a ktorý by mohol vplývať 
na nestranný výkon jeho povinností. 



3. Pokiaľ je zamestnancovi v súvislosti s jeho zamestnaním v samospráve ponúknutá akákoľvek výhoda, odmietne ju 
a o ponúknutej výhode informuje svojho bezprostredne nadriadeného. 

4. Zamestnanec je povinný vyhnúť sa aj v súkromnom živote takému správaniu a činnostiam , ktoré by mohli znížiť 
dôveru verejnosti v samosprávu alebo dokonca zadať dôvod k vydieraniu zamestnanca v dôsledku jeho konania 
v rozpore s právnymi predpismi alebo etickými normami. 

Čl. v 
Zneužitie úradného postavenia 

1. Zamestnanec nezneužíva výhody plynúce z jeho postavenia, an i informácie získané pri plnení pracovných úloh za 
účelom získania akéhokoľvek majetkového, či iného prospechu. 

2. Zamestnanec neponúka an i neposkytuje žiadne výhody akýmkoľvek spôsobom spojené s jeho postavením 
v samospráve, pokiaľ to neumožňuje zákon. 

3. Zamestnanec neuvádza vedome do omylu ani verejnosť, ani ostatných zamestnancov mestskej časti Bratislava
Staré Mesto. 

4. Zamestnanec je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri plnení svojich úloh 
a ktoré v záujme zamestnávateľa nemožno oznamovať iným osobám, pričom táto povinnosť trvá aj po skončení 
pracovného pomeru; to neplatí, ak ho tejto povinnosti zbavil príslušný štátny vyšetrovací orgán. 

5. Zamestnanec s cieľom vlastného alebo cudzieho prospechu a na škodu mestskej časti nevykoná ani nepripustí 
vykonať neoprávnený zásah do účtovnej , výkazovej , informačnej dokumentácie alebo i nformačného systému 
mestskej časti , ani s týmto cieľom neuvedie do omylu iných zamestnancov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
alebo kontrolné orgány zamlčan ím informácie alebo poskytnutím nepravdivej informácie. 

6. V prípade, ak je zamestnanec požiadaný, aby konal v rozpore s právnymi predpismi alebo spôsobom, ktorý 
predstavuje možnosť zneužitia úradnej moci, odmietne takéto konanie a túto skutočnosť oznámi svojmu 
bezprostredne nadriadenému. 

7. Zamestnanec si neprivlastní pre vlastnú potrebu a prospech žiadne zdroje, majetok, či finančné prostriedky 
mestskej časti a vedome neprispeje k tomu, aby to urobil niekto iný. 

Čl. Vl 
Oznamovacia pov innosť 

1. Zamestnanec4 oh lasuje zamestnávateľovi 5 členstvo v riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánoch iných 
právnických osôb. 

2. Zamestnanec ohlasuje zamestnávateľovi postavenie alebo nadobudnutie postavenia spo ločn íka alebo konateľa 
v súkromnej obchodnej spoločnosti. 

3. Zamestnanec bezodkladne oznámi svojmu nadriadenému prípady, ktoré sú v rozpore s týmto kódexom 
a právnymi predpismi, ďalej zistenia straty, zneužívania alebo poškodzovania majetku mestskej časti. 

Čl. VII 
Záverečné ustanovenia 

1. Jednotlivé ustanovenia kódexu majú záväzný charakter pre každého zamestnanca mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto. Konanie v rozpore s jednotlivými ustanoveniami kódexu je kvalifikované ako porušen ie pracovnej disciplíny 
so všetkými dôsledkami v zmysle platných predpisov. Uvedené porušenie pracovnej disciplíny nenahrádza iné 

4 Nositeľom oznamovacej povinnosti je každý zamestnanec, nielen zamestnanec v zmysle § 9 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo 
verejnom záujme v znení neskorších predpisov. 
5 Adresátom oznamovacej povinnosti je priamy nadriadený zamestnanca. Zamestnanec je povinný uvedenú skutočnosť oznámiť do 15 dní od jej 
vzniku, resp. zániku. 



porušenie pracovnej disciplíny v zmysle ustanovení Zákonníka práce a Pracovného poriadku mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto. 

2. Tento kódex je zverejnený na webovom sídle mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

3. Tento kódex nadobúda účinnosť dňa 1. februára 2018. 


