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PROTIKORUPČNÁ POLITIKA 

Protikorupčná politika spoločnosti SUNOB Invest, s.r.o., bola vypracovaná v  následnosti na prijatú 

Koncepciu protikorupčnej politiky Slovenskej republiky na roky 2019 – 2023 s dôrazom na vnímanie 

významnosti protikorupčnej prevencie. Na základe tejto skutočnosti naša spoločnosť prijala záväzky 

v oblasti boja proti korupcii, neetického správania, zavedením efektívnych pravidiel a  postupov 

systému manažérstva v súlade s požiadavkami normy ISO 37001:2016. 

Hlavnou činnosťou spoločnosti SUNOB Invest, s.r.o.  je obchod - kúpa tovaru pre účely jeho predaja 

konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), 

zameranou prevažne na oblasť stavebníctva. 

Vedenie spoločnosti si je vedomé svojej zodpovednosti ku kvalite poskytovaných s lužieb, budovanie 

dobrého mena spoločnosti a etické správanie všetkých zamestnancov, ktoré považuje za prioritné pri 

spolupráci s obchodnými partnermi ako na Slovensku, tak i v zahraničí. Pre naplnenie tohto záväzku, 

vydáva túto Protikorupčnú politiku, ktorá je záväzná pre všetkých zamestnancov spoločnosti: 

• Odsudzujeme  korupciu v akejkoľvek forme na všetkých úrovniach našej spoločnosti. Zakazujeme 

prijímať a poskytovať neoprávnené výhody, ktoré by mohli nečestne ovplyvniť rozhodovanie 

alebo  oslabiť nezávislosť, či už priamo alebo prostredníctvom tretích strán. Porušenie týchto 

pravidiel považujeme za porušenie pracovnej disciplíny.  

 

• Uvedomujeme si význam každého získaného zákazníka, preto sa riadime pravidlami slušného 

správania, dodržujeme  platnú legislatívu týkajúcu sa činnosti našej spoločnosti a  ku všetkým 

zákazníkom pristupujeme profesionálne, korektne, čestne a s úctou, aby sa k nám s dôverou 

vracali a odporúčali  aj ďalším potencionálnym záujemcom o nami poskytované služby. 

 

• Pri podnikaní rešpektujeme a podporujeme pravidlá férovej súťaže s konkurenciou a nekonáme 

v rozpore s príslušnými predpismi regulujúcimi hospodársku súťaž.  

 

• Nebudeme spolupracovať s partnermi, u ktorých bolo v predchádzajúcom období opodstatnene 

preukázané neetické, či akékoľvek korupčné správanie. 

 

• Zaväzujeme sa preverovať každý prejav korupcie a riešiť ho v súlade s platnou legislatívou. 

• Neakceptujeme žiadnu formu diskriminácie a s plnou vážnosťou rešpektujeme všetky základné 

ľudské práva a slobody. 

 

• Budeme  dohliadať na dodržiavanie tejto politiky v akomkoľvek styku so zákazníkmi, dodávateľmi 

a obchodnými partnermi a  neustále zlepšovať systém manažérstva proti korupcii.  


