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EHSV je pevne odhodlaný
usilovať sa o vysoké etické normy 

a moderné, transparentné pracovné 
metódy. Nový  etický kódex členov je 
prvým konkrétnym míľnikom v našom 
úsilí o reformu a posilnenie spôsobu 
našej práce. Chcem zabezpečiť, aby
všetci zamestnanci a všetci členovia

boli hrdí na to, že pracujú pre
náš výbor.

Christa Schweng,
predsedníčka EHSV

Usmernenia pre našu
prácu vo výbore sú stanovené 

v etickom kódexe. Jeho základom je 
Európska charta základných práv.
Ľudská dôstojnosť všeobecne a 

dôstojnosť v práci sú nevyhnutné. Sme 
povinní uviesť tieto zásady do praxe

vo výbore a predchádzať obťažovaniu.
 Christian Bäumler,
predseda komisie

pre rokovací poriadok

Jasnejšie ustanovenia, väčšia finančná transparentnosť, predchádzanie obťažovaniu a prísnejšie 
sankcie v  prípade nedodržania pravidiel. Členovia Európskeho hospodárskeho a  sociálneho 
výboru (EHSV) odhlasovali 28. januára 2021 zásadné zmeny vo svojom etickom kódexe. Toto je 
prvý míľnik reformy výboru, ktorú zavádza nové užšie predsedníctvo EHSV.

Rokovací poriadok a Etický kódex členov EHSV:
https://www.eesc.europa.eu/sk/about/rules/rules-procedure-and-code-conduct-members-eesc-march-2019

https://www.eesc.europa.eu/sk/about/rules/rules-procedure-and-code-conduct-members-eesc-march-2019
https://www.eesc.europa.eu/sk/about/rules/rules-procedure-and-code-conduct-members-eesc-march-2019
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Úcta a dôstojnosť
v EHSV
Etický kódex členov EHSV

Cieľom tejto brožúry je informovať Vás o novom etickom kódexe. Poskytne Vám aj tipy 
a usmernenia týkajúce sa úcty a dôstojnosti na pracovisku EHSV.

V  EHSV pochádzame všetci z  rôznych sektorov, odvetví, administratív a  krajín. Máme 
rôzne návyky a rôzne jazyky, gestá a výrazy. Výraz alebo prvok správania, ktorý je bežný 
vo Vašej krajine, môže byť inde vnímaný inak.

Táto brožúra sa zameriava na interakciu medzi členmi, delegátmi, náhradníkmi 
a expertmi, ako aj ich interakciu s administratívou EHSV.

Túto príručku pre členov EHSV vypracovali spoločne Riaditeľstvo pre ľudské zdroje 
a financie a generálny sekretariát.
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Etické zásady a integrita v záujme Európskej únie a dobrej správy vecí verejných

Nezávislosť

Objektívnosť

Nestrannosť

Lojálnosť

Obozretnosť
a dôstojnosť

Úcta
a kolegialita

Zodpovednosť
a transparentnosť

Dôvernosť
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Etické zásady
a integrita
My všetci zastupujeme EHSV
a tvoríme jeho imidž a dobré meno!  
VAŠA ÚLOHA ČLENA EHSV
EHSV tvoria členovia a delegáti CCMI zo všetkých členských štátov EÚ vymenovaní na obnoviteľné 
päťročné funkčné obdobie. Pravidlá týkajúce sa etických zásad a  integrity platia rovnako pre 
členov, delegátov, náhradníkov a expertov.

Zamestnávatelia, odborári a  zástupcovia sociálnych, profesijných, hospodárskych, kultúrnych 
a  environmentálnych organizácií – Vy všetci zastupujete organizovanú európsku občiansku 
spoločnosť. Vašou hlavnou úlohou je radiť Európskemu parlamentu, Rade a Komisii.

Pri Vašej poradnej činnosti Vám pomáha generálny sekretariát. Zamestnancami EHSV sú ľudia 
z celej Európy. Členovia a zamestnanci zastupujú EHSV každý deň a je na nás všetkých, aby sme 
vybudovali dobrú povesť excelentnosti.

Každý, kto pracuje pre EHSV, môže oprávnene očakávať profesionálne, dôstojné 
a úctivé správanie.

Prevencia je kľúčovým prvkom k zabezpečeniu 
pracoviska, kde k obťažovaniu vôbec 
nedochádza.
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AKO PREDCHÁDZAŤ OBŤAŽOVANIU
Rešpektovanie dôstojnosti v práci je základom vyvážených pracovných vzťahov. Všetci ľudia 
pracujúci v  EHSV sú cenné zdroje a  svojimi poznatkami, odbornými znalosťami a  odhodlaním 
prispievajú k efektívnemu fungovaniu inštitúcie. V prípade rozdielnych názorov, najmä v stresových 
obdobiach a  v  čase napätia, je kultúra rešpektovania dôstojnosti v  práci kľúčom k  zachovaniu 
dobrých a konštruktívnych vzťahov. K dispozícii sú školenia o úcte a dôstojnosti, ktoré Vám môžu 
pomôcť oboznámiť sa s vnútornými pravidlami a administratívnou kultúrou EHSV.

Ďalej uvádzame niekoľko tipov, ako zabrániť nevhodnému správaniu, konfliktom a obťažovaniu.

Bez ohľadu na to, kde ste a s kým pracujete, uplatňujú sa tieto zásady:

 Dialóg a otvorená diskusia môžu zabrániť mnohým nedorozumeniam.

Pri rozhovoroch s ostatnými členmi a zamestnancami EHSV vždy používajte slušný 
a  zdvorilý jazyk. Úroveň dôvernosti v  rozhovoroch môže závisieť od kultúrnych 
zvyklostí.

Nikdy nepoužívajte neslušný alebo urážlivý jazyk. Nekričte na zamestnancov 
alebo ostatných členov. To je úplne neprijateľné. Majte na pamäti, že aj vulgárny 
a  sexistický jazyk je absolútne neprijateľný, bez ohľadu na okolnosti. Najlepším 
základom interakcie s ostatnými je vzájomná úcta.
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Nerobte nevhodné poznámky o fyzickom vzhľade iných ľudí.

Zamestnancom poskytujte jasné a ucelené informácie o  tom, ako si predstavujete 
organizáciu práce, o  cieľoch svojich opatrení a  o  tom, čo sa od nich očakáva. 
Nezadávajte zamestnancom úlohy, ktoré sú mimo rozsahu činnosti EHSV.

Vaša spätná väzba je dôležitá. Pri poskytovaní spätnej väzby vždy prihliadajte na 
situáciu a publikum. Pred poskytnutím konštruktívnej spätnej väzby vždy skontrolujte 
príslušné informácie.

Pri organizovaní schôdzí dodržiavajte bežný pracovný čas.

Ak Vás iný člen alebo zamestnanec upozorní, že Vaše správanie považuje za urážlivé 
alebo nevhodné, vezmite to vážne. Aktívna komunikácia, ktorá vedie ku konkrétnym 
návrhom na riešenie, je lepšia ako to, aby sa situácia vymkla z rúk a sa zhoršila.

Ak si všimnete nevhodné správanie medzi členmi alebo zamestnancami, ako 
sú sexistické žarty, vulgárne činy, urážky alebo povýšenecké gestá (neverbálna 
komunikácia môže byť tiež veľmi nevhodná), vyjadrite svoj nesúhlas s  takýmto 
správaním.
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OBŤAŽOVANIE NA PRACOVISKU: 
ČO PRESNE JE OBŤAŽOVANIE?
Psychické obťažovanie

„Psychické obťažovanie“ je každé nevhodné správanie, ktoré trvá počas určitého obdobia, 
opakuje sa alebo je systematické a spojené s fyzickým správaním (reč tela), hovoreným alebo 
písaným slovom, gestami alebo inými úmyselnými činmi, a ktoré môžu poškodiť osobnosť, 
dôstojnosť alebo fyzickú alebo psychickú integritu osoby.“

(Služobný poriadok, článok 12a)
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Psychické obťažovanie vždy zahŕňa trvalé, opakujúce sa konanie a  má závažný 
psychologický a pravdepodobne aj fyzický vplyv na obeť.

Niekoľko príkladov psychického obťažovania:

urážlivé alebo ponižujúce poznámky, šikanovanie, vyhrážky,

neznášanlivosť, nátlak, odmietanie komunikácie alebo diskusie,

urážky týkajúce sa osobnej alebo odbornej spôsobilosti danej osoby,

znevažovanie prínosov a úspechov danej osoby,

izolovanie, odmietanie alebo ponižovanie danej osoby,

stanovovanie nerealistických pracovných cieľov alebo nezadanie žiadnej práce 
danej osobe; zadávanie úloh, ktoré nezodpovedajú opisu práce danej osoby,

každé zneužitie hierarchickej moci.
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Sexuálne obťažovanie sa odlišuje od psychického obťažovania okrem iného v tom, že sa nemusí 
opakovať a nemusí trvať počas určitého obdobia. Na oznámenie tohto typu obťažovania stačí, aby 
k nemu došlo jedenkrát.

Niekoľko príkladov sexuálneho obťažovania:

prísľuby odmeny výmenou za sexuálne služby,

chodiť s  niekým sa nepovažuje za obťažovanie, ak ide o  dobrovoľné konanie, 
ktoré nie je pre nikoho nevítané ani urážlivé. Súhlas musí byť vyjadrený ako prejav 
slobodnej vôle osoby bez toho, aby došlo k  zneužitiu hierarchickej moci alebo 
akémukoľvek inému vplyvu,

opakované alebo prehnané komplimenty týkajúce sa vzhľadu kolegu/kolegyne 
z práce,

nevyžiadaný fyzický kontakt, obtieranie sa o niekoho, štípanie, zámerné neželané 
bozky alebo nevhodné či príliš tesné objatia,

hrubý a obscénny jazyk a gestá,

hrubé alebo sugestívne poznámky alebo náznaky sexuálneho charakteru,

voyeurizmus alebo exhibicionizmus.

SEXUALHARASSMENT

Sexuálne obťažovanie

„Sexuálne obťažovanie“ je správanie sexuálnej povahy, ktoré osoba, ktorej je určené, 
pokladá za neželateľné, a ktorého účelom alebo následkom je obťažovanie tejto osoby alebo 
vytvorenie zastrašujúceho, nepriateľského, útočného alebo rušivého prostredia. Sexuálne 
obťažovanie sa pokladá za diskrimináciu na základe pohlavia.“

(Služobný poriadok, článok 12a)
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Predchádzanie obťažovaniu:

Členovia sa musia zdržať všetkých foriem obťažovania v rámci EHSV aj mimo neho, 
a to aj na schôdzach, služobných cestách a konferenciách.

Členovia musia byť informovaní o zavedených postupoch na riešenie konfliktných 
situácií a obťažovania a podriadiť sa im.

Členovia sú nabádaní, aby absolvovali školenia na túto tému, ktoré ponúka 
oddelenie odbornej prípravy EHSV.
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Čo nie je obťažovanie?

Nevhodné, nekontrolované alebo netaktné správanie, ktoré sa stane len raz, nemusí samo 
osebe predstavovať obťažovanie. Ak však k  nemu dôjde, nepodceňujte jeho dôsledky na Vaše 
pracovné prostredie. Otvorene hovorte o tom, čo sa stalo. Už jediný čin so sexuálnou konotáciou 
možno považovať za sexuálne obťažovanie.

Čo je nevhodné správanie?

Nevhodné správanie a reagovanie, ktoré je neodôvodnené a možno ho rozumne interpretovať 
ako nedôstojné alebo urážlivé. Pretrvávajúce a opakované nevhodné správanie sa môže 
stať formou obťažovania.

Niekoľko príkladov nevhodného správania:

kričanie na druhú osobu,

používanie vulgárneho jazyka,

búchanie dverami,

búchanie päsťou do stola.

Čo je konflikt na pracovisku?

Konflikt v práci znamená každý medziľudský konflikt v kontexte pracovného vzťahu, a  to aj 
počas schôdzí mimo sídla, služobných ciest alebo iných podujatí v profesionálnom kontexte.

Ku konfliktu zvyčajne dochádza jednorazovo: ide o  nezhodu medzi dvoma lebo viacerými 
osobami. Každá strana obhajuje svoj názor. Nemusí nevyhnutne zahŕňať vzťah podriadenosti, 
hierarchickej moci alebo vplyvu.

Vo väčšine prípadov možno konflikt na pracovisku vyriešiť diskusiou medzi zainteresovanými 
osobami. Je potrebné odstrániť nedorozumenia, aby nevznikol začarovaný kruh, ktorý by 
mohol prerásť do psychického obťažovania.

NULOVÁ
TOLERANCIA
ÚCTA JE VŽDY 

VHODNÉ
SPRÁVANIE
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PREDCHÁDZANIE KONFLIKTU ZÁUJMOV
Novým etickým kódexom sa zavádza niekoľko významných zmien. Dvomi najvýznamnejšími 
doplneniami sú podrobné pravidlá týkajúce sa predchádzania konfliktom záujmov a posilnenej 
povinnosti plnej transparentnosti a  predkladania vyhlásenia o  finančných záujmoch. Tieto 
povinnosti zabezpečujú, že členovia budú vykonávať svoju prácu úplne nestranne a nezávisle.

Konflikty záujmov

Členovia sa musia vyhýbať akejkoľvek situácii konfliktu záujmov. Nemali by mať osobný záujem, 
ktorý by mohol byť v rozpore so záujmami Európskej únie alebo by mohol nevhodne ovplyvniť ich 
prácu v EHSV.

Príklady konfliktov záujmov:

Medzi osobné záujmy patrí akýkoľvek potenciálny prínos alebo výhoda pre členov, 
ich manželov/manželky, partnerov/partnerky, resp. pre ich priamych rodinných 
príslušníkov. Takéto záujmy nemusia mať nevyhnutne finančnú alebo majetkovú 
povahu.

Ako člen EHSV nesmiete prijímať pokyny od tretích strán bez ohľadu na to, či ide 
o Vášho zamestnávateľa alebo profesijnú organizáciu, ku ktorej patríte.

Konflikt môže nastať aj vtedy, keď v rámci EHSV súčasne vykonávate dve konfliktné 
funkcie.



14

Ako môžete predchádzať konfliktom záujmov?

Konflikt záujmov môže byť skutočný alebo ho tak môžu vnímať iné osoby. 
V každom prípade musíte situáciu vyriešiť. Ak je situácia nejednoznačná, môžete 
najprv požiadať etický výbor o dôverné poradenstvo.

Musíte buď ukončiť vonkajšie aktivity, ktoré konflikt záujmov vyvolali, alebo sa 
vzdať všetkých alebo niektorých úloh v rámci EHSV.

Ak konflikt záujmov pretrváva, musíte o probléme písomne informovať predsedu.

Finančná transparentnosť

Členovia, delegáti, náhradníci a experti musia pri nástupe do funkcie predložiť vyhlásenie 
o svojich finančných záujmoch, v prípade potreby ho aktualizovať a následne ho každoročne 
predkladať do 1.  januára. Toto vyhlásenie treba poslať na túto funkčnú e-mailovú adresu:
findec-eesc@eesc.europa.eu

Predložením tohto vyhlásenia je podmienené vyplatenie akýchkoľvek príspevkov alebo náhrady 
výdavkov, ako aj vykonávanie akejkoľvek oficiálnej funkcie alebo činnosti v EHSV.

mailto:findec-eesc%40eesc.europa.eu?subject=
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OZNAMOVANIE PODVODOV A PRIESTUPKOV
Ak má člen vedomosť o možných prípadoch podvodu, korupcie, priestupku, porušenia etických 
zásad alebo akejkoľvek nezákonnej činnosti, je povinný oznámiť tieto skutočnosti predsedovi 
EHSV alebo, ak to považuje za užitočné, priamo úradu OLAF.

Členovia musia podávať správy predsedovi alebo úradu OLAF vždy, keď 
zaznamenajú prípady korupcie (napr. predloženie falošných dokumentov na 
náhradu výdavkov) alebo priestupkov (napr. obťažovanie iných osôb).

Členovia, ktorí takéto prípady oznámia, sa budú považovať za oznamovateľov. 
Oznamovatelia budú chránení tak, aby bola zaručená ich dôvernosť, a v prípade 
potreby sa im môže ponúknuť aj individualizovaná pomoc.

Od členov sa očakáva, že budú plne spolupracovať a poskytnú potrebnú pomoc 
pri vyšetrovaní, ktoré môže nasledovať.
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NOVÝ ETICKÝ VÝBOR
Etický výbor zabezpečuje dodržiavanie etického kódexu. Tento výbor koná úplne samostatne, 
nezávisle a zachováva dôvernosť.

Ako funguje etický výbor?

Každý člen EHSV alebo každá osoba, ktorá pracuje v  EHSV, sa môže poradiť 
s  etickým výborom o  akejkoľvek otázke týkajúcej sa etického kódexu, ako sú 
sťažnosti alebo údajné porušenia etického kódexu.

Etický výbor radí predsedovi EHSV a predsedníctvu EHSV v súvislosti s výkladom 
a uplatňovaním ustanovení tohto kódexu.

V prípade sťažnosti Vás etický výbor bude kontaktovať, aby ste predložili dôkazy 
a aby Vás vypočul.

Sankcie

Pri posudzovaní príslušného správania musí byť prísnosť uložených sankcií primeraná závažnosti 
priestupku a hierarchickému postaveniu člena. V závislosti od správania člena sa môže uplatniť 
jedna alebo viacero z týchto sankcií:

PÍSOMNÉ VAROVANIE DOČASNÉ POZASTAVENIE 
PRÍSPEVKOV

DOČASNÉ POZASTAVENIE 
VYKONÁVANIA ČINNOSTÍ 

V EHSV

Etický výbor:
http://intranet.eesc.europa.eu/EN/members/Pages/ethical-committee.aspx 

DOČASNÉ UVOĽNENIE 
Z VÝKONU FUNKCIE V EHSV

VYZVANIE RADY, 
ABY ČLENA VÝBORU 

ODVOLALA

http://intranet.eesc.europa.eu/EN/members/Pages/ethical-committee.aspx
http://intranet.eesc.europa.eu/EN/members/Pages/ethical-committee.aspx
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Okrem uvedených sankcií sa môžu uplatňovať tieto opatrenia:

člen bude požiadaný, aby podnikol kroky na prispôsobenie svojej situácie tak, aby 
bola v súlade s pravidlami;

člen bude požiadaný, aby sa osobne ospravedlnil (súkromne konkrétnej osobe 
alebo verejne na plenárnom zasadnutí);

člen bude požiadaný, aby napravil, dal do poriadku alebo nahradil všetky ujmy, 
ktoré spôsobil.
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PORADENSTVO V PRÍPADE ZLOŽITÝCH MEDZIĽUDSKÝCH 
VZŤAHOV

Ak určitý druh konania vnímate ako nevhodný alebo strápňujúci, jasne to vyjadrite 
okamžitou reakciou voči danej osobe a zdvorilo, ale pevne nastavte hranice.

Ak toto neželané správanie pokračuje, začnite si viesť písomné záznamy o všetkých 
príslušných incidentoch.

Vždy sa uistite, že sú pri nevhodnom správaní danej osoby prítomní svedkovia. Nikdy 
nezostávajte osamote. Dvere nechajte otvorené.

Neváhajte kontaktovať riaditeľstvo pre ľudské zdroje a požiadať o radu.
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Na pomoc máte k dispozícii niekoľko nástrojov.

EHSV zaviedol kurzy odbornej prípravy pre členov o dôstojnosti a úcte v práci. Tieto 
kurzy ponúka oddelenie odbornej prípravy niekoľkokrát ročne.
Kontakt: FormationsCESE@eesc.europa.eu 

Etický výbor monitoruje uplatňovanie etického kódexu členov EHSV. Sťažnosti 
môžete adresovať etickému výboru na adresu:
advisorycommittee@eesc.europa.eu

Osoby a útvary, ktoré môžete tiež kontaktovať:

Predseda EHSV: president.eesc@eesc.europa.eu

Asistenčné pracovisko na pomoc členom:
helpdesk-members-cese@eesc.europa.eu

Riaditeľ pre ľudské zdroje a financie v EHSV:
hrf-management@eesc.europa.eu

Interný ombudsman EHSV (zriaďuje sa)

Kvestori EHSV: questeurs-cese@eesc.europa.eu

Zdravotná služba EHSV: svcmedicosocialcese@eesc.europa.eu

Okrem toho sa môžete obrátiť na Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF):
Európsky úrad pre boj proti podvodom | Európska komisia (europa.eu)

Ďalšie informácie nájdete na portáli členov na tomto odkaze:
https://intranet.eesc.europa.eu/EN/members/Pages/code-conduct.aspx
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