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ETICKÝ  KÓDEX  KZ SR 
 

 

KZ SR je stavovské združenie právnických osôb, ktorých činnosť je podmienená 

zodpovedajúcim metrologickým zabezpečením. Väčšina členov KZ SR prevádzkuje 

meracie, kalibračné a skúšobné laboratóriá a má zavedený systém kvality, pričom značná 

časť z nich je akreditovaná prípadne  autorizovaná. Ich súčasťou sú aj iné druhy 

akreditovaných subjektov.  
 

Profesionalita činnosti členov je založená taktiež na korektnom správaní sa voči 

zákazníkom, dodávateľom i konkurencii.  
 

V záujme podpory a ochrany dobrého mena členov KZ SR jeho členovia podporujú 

presadzovanie pravidiel takéhoto správania sa, ktoré vyjadruje tento „Etický kódex“ 

a s týmito pravidlami súhlasia. Etický kódex KZ SR určuje nasledovné pravidlá: 
 

1. Členovia 

 sa zaväzujú, že budú rešpektovať súvisiace zákony a predpisy, etické kódexy a ostatné 

takéto všeobecne zavedené pravidlá, zásady a normy správania sa, ktoré môžu mať 

vzťah k príslušnému kontraktu 

 sú si vedomí dôležitosti poskytovania hodnoverných výsledkov obzvlášť vo väzbe na 

značné ekonomické ukazovatele, bezpečnosť, zdravie, ako aj na sociálne a 

environmentálne hodnoty 

 budú rešpektovať zásady voľnej a korektnej trhovej konkurencie a dodržiavať čo 

najvyššiu úroveň kultivovaného správania sa v súlade s dobrým mravom. 

 budú uplatňovať korektné pracovné zásady voči spolupracovníkom, kolegom a svojim 

zamestnancom vyhýbajúc sa akémukoľvek druhu diskriminácie. 
 

2. Profesionálne správanie sa 

Členovia sa musia neustále usilovať o zlepšovanie kvality svojich činností a služieb. 

Musia si udržovať dobrú technickú a vedeckú prax. Fabrikovanie alebo falzifikácia 

výsledkov, ako aj plagiátorstvo, sú neprípustné. Akékoľvek citácie by mali obsahovať 

jasné označenie zdroja.  

Na vyriešenie sťažností alebo prípadov zlého správania sa by sa mali prijať okamžité 

opatrenia a mali by sa prijať príslušné nápravné opatrenia alebo disciplinárne opatrenia, 

ak je to potrebné.  
 

Informácie podané členmi KZ SR musia byť konkrétne a prislúchajúce a nie vedome 

zavádzajúce alebo schopné nesprávneho výkladu. Propagačné a reklamné činnosti sa 

musia taktiež riadiť tými istými požiadavkami. Ak sa zistí, alebo pádne predpokladá 

zneužitie výsledkov a informácií zákazníkmi členov, člen musí bezodkladne prijať 

opatrenie na vyriešenie problému.  
 

Členovia by mali mať taktiež politiku, ako sa zaoberať otázkami bezpečnosti, zdravia a 

životného prostredia, a najmä definovať, ako sa zaoberať otázkami vo vážnom rozpore 

s legislatívou alebo sociálnymi hodnotami.  
 

3. Technická zodpovednosť 

S ohľadom na kontrakty so zákazníkmi, členovia 

 musia uplatniť čo najviac svojho úsilia na definovanie rozsahu zadania so 

zákazníkom, aby určili aktuálne potreby zákazníka a oblasti použitia. Musia sa 
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príslušne postarať o objasnenie potrieb zákazníka, ktorý nemá skúsenosti s  

meraniami, skúšaním, analytickou prácou alebo zodpovedajúcou metrologickou 

starostlivosťou a zabezpečiť, aby sa dosiahlo vzájomné porozumenie. Všetky detaily 

ohľadne zákazníkov musia byť držané ako prísne tajné, pokiaľ ešte nie sú verejne 

prístupné, alebo ak zákazník nedal špeciálne povolenie na ich sprístupnenie.  

 musia uzatvoriť zmluvu so zákazníkom na všetky kontrakty, ktorá môže byť založená 

na všeobecných alebo štandardných podmienkach. Zmluva musí okrem technickej 

špecifikácie pokrývať, ak je to odôvodnené, aj finančné dojednania, časové rozsahy, 

ručenia, utajenie, intelektuálne vlastnícke práva, spôsoby riešenia sporov atď. Zmluva 

by nemala byť postúpená tretej strane, pokiaľ druhá strana postúpenie neakceptovala. 

Akákoľvek zmena alebo dodatok k zmluve musí byť dohodnutý medzi zmluvnými 

stranami.  

 musia akceptovať iba také kontrakty, pre ktorých výkon sú primerane kvalifikovaní 

a musia zabezpečiť, že sú k dispozícii primerané prostriedky na ukončenie práce.  
 

Kontrakty sa musia vykonať s náležitou profesionálnou znalosťou a technickou 

starostlivosťou. Cieľom je, aby bolo zadanie vykonané správne na prvý pokus cenovo 

efektívnym spôsobom. Teda členovia by mali:  

a) využívať spôsobilých zamestnancov, ktorí majú aj požadovanú formálnu spôsobilosť 

pre činnosti pokryté záväznými požiadavkami na spôsobilosť, 

b) využívať multidisciplinárnu expertízu, ak si to tak vyžaduje kontrakt; 

c) podávať správne, hodnoverné, stručné a nedvojzmyselné výsledky získané pri 

meraniach, skúšaní alebo analytickej práci do príslušnej hĺbky a rozsahu; 

d) metrologicky ošetriť a zabezpečiť výsledky meraní, skúšaní alebo analytickej práce.  

e) písomne poradiť zákazníkovi a následne od neho žiadať odsúhlasenie subdodávky 

hlavných častí kontraktu treťou stranou. Členovia sú zodpovední za zabezpečenie 

spôsobilosti subdodávateľa.  
 

4. Zodpovednosť 

Členovia by mali mať postup, ako udržovať stanovenú úroveň utajenia pre všetky práce 

vykonávané pre svojich zákazníkov. Ak je stupeň utajenia prísnejší ako zvyčajne, 

požadované opatrenia musia byť definované v zmluve alebo v osobitnej dohode, alebo 

v špeciálnom záväzku na utajenie.  
 

Členovia sú zodpovední za vykonanie zmluvnej práce a za uplatnenie náležitej zručnosti, 

starostlivosti a pozornosti pri jej výkone. Výslovne určujú predmet a hranice svojej 

zodpovednosti v zmluvách, ktoré navrhujú zákazníkom. Členovia by sa mali, pokiaľ nie 

sú výrobcami, vyhnúť zodpovednosti za nepriamu škodu alebo za následné straty, ako aj 

zodpovednosti za výrobok. Členovia nemôžu prijať zodpovednosť za používanie 

výsledkov zmluvnej práce ich zákazníkmi.  
 

Ak je to vhodné, členovia zabezpečujú, že ich zmluvy so zákazníkmi určujú vlastníctvo 

intelektuálneho vlastníckeho práva vytvorené pri výkone zmluvnej práce a zodpovednosti 

strán týkajúce sa jeho ochrany. Ak sa pri práci pre zákazníkov používajú podkladové 

informácie prináležiace členovi (skôr existujúce intelektuálne vlastníctvo), člen je 

oprávnený nárokovať si náhradu za ich používanie. Táto náhrada sa musí dohodnúť so 

zákazníkom napríklad ako časť zmluvy.  
 

Členovia musia mať primerané poistenie zákonnej zodpovednosti, pokiaľ ich 

zodpovednosť nie je zabezpečená štátom v zhode s národnými zákonmi alebo 

organizáciou, ktorej časť tvoria.  
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5. Korektná konkurencia 

Konkurenti nesmú byť spochybňovaní alebo obviňovaní, a nesmú sa ani zneužiť 

informácie, ktoré sa ich týkajú. Odporúča sa prístup: formovať trh tak, aby sám rozlišoval 

medzi dôveryhodnými a nespoľahlivými laboratóriami namiesto toho, aby sa 

zdôrazňovali slabé miesta, alebo aby sa prízvukovali nekorektné a zlé výsledky práce 

konkurentov.  
 

Každý člen by mal definovať práva zákazníka používať meno laboratória a výsledky 

kontraktov pre reklamné účely.  
 

Členovia podporujú  tvorbu európskeho a celosvetového rámca. Členovia podporujú 

rozvoj technickej spôsobilosti a expertízy v oblasti merania, skúšania a analytických 

činností.  
 

Členovia prevádzkujú systematický personálny manažment a uplatňujú korektné 

pracovné zásady vyhýbajúc sa akémukoľvek druhu diskriminácie. Požiadavky na 

výkonnosť zamestnancov musia byť primerané. Členovia nabádajú svojich zamestnancov, 

aby pracovali na vysokej úrovni čestnosti a poctivosti, v súlade s dobrým mravom. 

 

V Bratislave dňa 20. augusta 2003 

 

Tento Etický kódex je nedeliteľnou súčasťou zmluvy o pristúpení k Základnej zmluve 

o združení. 

 

 

 

 


