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LIST GENERÁLNEHO RIADITEĽA 
Skupina Arania vznikla v ťažkých časoch v roku 1940, ako malá lisovňa na ulici Botica Vieja v meste Bilbao, 
ktorú založil môj starý otec a jeho priateľka Estefanía. Projekt bol na začiatku malý a skromný, avšak po 75 
rokoch sme stále tu a pokračujeme v projekte ako tretia generácia. 

Bol to pomalý a namáhavý vývoj, počas ktorého sme sa očividne veľmi zmenili. 

Aj keď bola naša činnosť vždy spojená so spracovaním ocele, súčasný projekt má len málo spoločného s 
tým pôvodným, čo je zrejmé a pochopiteľné. Som však presvedčený, že jedinečný „duch Skupiny Arania“ 
zotrval po celý tento čas, duch založený na ľuďoch a ich schopnostiach riešiť problémy tvrdou prácou. 
Skromnosť, pracovitosť a zodpovednosť s veľkou dávkou odvahy boli hodnoty, na ktorých sme založili náš 
rozvoj a postavili kultúru našej Skupiny.

Vždy nám bolo jasné, že okrem našich produktov je pre našu konkurencieschopnosť dôležitá hlavne 
podniková kultúra, ktorá je za nimi a ktorá ich vyrába. Náš návrh hodnoty pre trh je založený na kultúre, a 
tento fakt je kľúčovým faktorom, ktorý nám umožňuje odlišovať sa od konkurencie a prosperovať.

V určitom momente sa mohlo zdať, že dobrá bilancia je dostatočnou ochranou proti zlým časom. Avšak, 
ako sme sa mohli presvedčiť, neexistuje bilancia, ktorá by vydržala dlhú a hlbokú krízu. Firmy všetkých 
veľkostí a s rôznou bilanciou veľa utrpeli, kvôli nesprávnemu spravovaniu nehmotného majetku, nedostatku 
podnikovej kultúry založenej na spoločných hodnotách ich zamestnancov a absencii udržateľného modelu 
riadenia. 

Nestalo sa to Skupine Arania, kde vďaka nášmu modelu riadenia a práci na riadení kultúry a hodnôt, v 
posledných rokoch počas jednej z najhorších kríz, na akú si pamätám, sme obnovili základy, na ktorých je 
postavená naša Skupina.  Definitívne sme opustili priemyselný vzor založený len na produktivite a nákladoch 
a prešli sme na nový, v ktorom sa sústredíme na riadenie pridanej hodnoty. Zatiaľ čo osoby boli základným 
pilierom na začiatku našej činnosti, náš nový model je založený na internacionalizácii, rôznosti, inovácii a 
znamenitej práci. Táto zmena umožňuje položiť základy pre novú realitu, ktorá vo firme vyvoláva nadšenie.

Tento KÓDEX SPRÁVANIA A ETIKY je ďalším krokom v našej politike komunikácie podnikovej kultúry, s 
ktorou sa stotožňujeme. V ňom písomne formulujeme hodnoty, ktoré sa zaväzujeme rešpektovať a ktoré 
dlhodobo zabezpečujú našu povesť a získanú dôveru našich zákazníkov, dodávateľov, partnerov a celej 
spoločnosti.

Pretože len touto cestou, prostredníctvom kvalitne vykonávaného riadenia a verní dlhodobej vízii 
charakteristickej pre nás ako rodinný podnik, sa budeme môcť dostať do budúcnosti a stať sa európskym 
lídrom

Eric Arana 
Generálny riaditeľ

V Euba-Amorebieta, 5. novembra 2015
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Skupina ARANIA oslavuje tento rok 75. výročie od svojho založenia v roku 1940.

Po tomto dlhodobom pôsobení sa nachádzame vo chvíli, ktorú môžeme považovať za vyvrcholenie 
procesu transformácie a kultúrnej zmeny, ktoré začali pred desiatimi rokmi.

Práve počas posledného roka sme intenzívne pracovali na analýze, usporiadaní a návrhu hodnoty 
zameranej na našu podnikovú totožnosť a povesť, prostredníctvom identifikácie našej etiky a jej 
integrácie do Kódexu správania.

Naša dlhodobá vízia sústreďuje naše úsilie na vytváranie vzťahu so zákazníkom, založenom na kvalite a 
hľadaní spoločných hodnôt. Je to zväzok, ktorý by sa mal udržať bez ohľadu na ekonomické cykly alebo 
zložité situácie podobné tým, ktoré sme zažili počas ekonomickej krízy.

Upevňovanie vzťahov so zákazníkmi je výzva, pri ktorej osoby patriace do Skupiny ARANIA vytvárajú 
základ celej našej stratégie udržateľného rozvoja.

Trh je taktiež čoraz náročnejší na kvalitu našich produktov a služieb, ako aj na spôsob ich výroby a 
integrácie do našich procesov.

Práve v tejto fáze Podniková sociálna zodpovednosť - rovnováha medzi naším zákonným právom na 
vytváranie bohatstva a udržateľným ekonomickým, sociálnym a environmentálnym prevádzkovaním 
-, prináša hodnotu pre našu identitu a povesť a pomáha nám identifikovať a uspokojovať požiadavky 
a očakávania našich Zainteresovaných strán: zamestnancov Skupiny ARANIA a našich zákazníkov 
- základný pilier našej udržateľnosti a konkurencieschopnosti -, partnerov a verejných a sociálnych 
inštitúcií, s ktorými sa stýkame.

Podniková sociálna zodpovednosť je teda stratégia, ktorú sme prevzali dobrovoľne a s hlbokým 
presvedčením. má však aj operatívnu funkciu, ktorá nám umožní efektívnejšie reagovať na požiadavky 
našich zákazníkov, vyžadujúcich jasné a doložené postavenie týkajúce sa našej udržateľnej činnosti.

Nesmieme zabúdať ani na inštitúcie, ktoré postupne zavádzajú Podnikovú sociálnu zodpovednosť ako 
výberový faktor pre podporu iniciatív alebo investícií určených na zlepšenie konkurencieschopnosti.

V tomto zmysle, na poskytnutie jednotnej odpovede ako Skupina na rozličné chápanie našich hodnôt a 
záväzkov, sme vypracovali dokument, v ktorom je zachytená naša identita a kultúra.

Tento dokument sme nazvali KÓDEX SPRÁVANIA A ETIKY SKUPINY ARANIA a jeho cieľom je posilniť 
spojenie so Zainteresovanými stranami prostredníctvom jasného predloženia našich hodnôt a záväzkov: 
spôsob, akým vykonávame a rozvíjame našu činnosť. 

V žiadnom prípade nepovažujeme Kódex správania za nástroj na vyhlásenie našich úmyslov, ani za 
zdanlivé zlepšenie v sociálnej oblasti voči našim Zainteresovaným stranám. 

PREZENTÁCIA
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Tento Kódex správania nie je ani výsledkom improvizácie za účelom vyhlásenia našej firmy ako sociálne 
zodpovednej v sociálno-ekonomickom kontexte, ktorý prevládal a vyberal firmy usilujúce sa o krátkodobú 
výnosnosť ako ich hlavný strategický cieľ.

Taktiež ho chceme zviditeľniť pre našich konkurentov v rámci voľnej konkurencie, založenej na 
transparentnosti a čestnosti, kde je udržateľnosť ťažným elementom na miestnej, národnej aj 
medzinárodnej úrovni.

Na záver, tento Kódex správania a etiky nie je len ďalším krokom v existencii Skupiny ARANIA. Je 
skutočne kľúčovým medzníkom, pretože ho považujeme aj za plod úsilia a záväzku mnohých ľudí, ktorí 
od roku 1940 pracovali a pracujú na tom, aby Skupina Arania bola aj naďalej priemyselným vzorom v 
rámci modelu pokročilého riadenia.

«Tento Kódex správania predstavuje 
referenčný rámec, ktorý sa zaväzujú 
plniť všetky osoby patriace do Skupiny 
Arania a ktorý prevedieme aj na našich 
zákazníkov, dodávateľov a partnerov.»
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Záväznosť plnenia tohto Kódexu správania sa týka osôb patriacich do Skupiny Arania, ako aj tých osôb, 
ktoré sú v profesionálnom vzťahu s jednotlivými spoločnosťami Skupiny.

Informácie zahrnuté v tomto dokumente sa budú brať do úvahy v zmluvných vzťahoch s jednotlivými 
osobami, avšak nebudú viesť k modifikácii už existujúcich vzťahov. 

Vedenie firmy stanoví spôsob identifikácie a plnenia činností týkajúcich sa hodnôt Skupiny.

Z tohto dôvodu:

OBLASŤ APLIKÁCIE

Kódex správania bude rozdaný všetkým osobám, aby poznali 
jeho obsah.

Všetky osoby sú povinné Kódex správania dodržiavať. 

Tento Kódex správania sa stáva vzorovým dokumentov pre 
internú aj externú činnosť osôb vykonávajúcich príslušné 
funkcie v Skupine Arania. Následkom toho má obsah tohto 
dokumentu prevahu oproti iným interným nariadeniam vždy 
v prípadoch, ak tieto nariadenia nestanovujú vyššiu úroveň 
náročnosti ako vlastný Kódex správania.

Tento Kódex správania nemá prevahu nad platnými 
zákonmi, čo platí pre autonómne a celoštátne zákony, 
ako aj zákony každej z krajín, v ktorých prebieha určitá 
podniková činnosť.
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Našu identitu a reputáciu zakladáme a definujeme na základe nasledujúcich HODNÔT, ktoré 
nás charakterizujú a ovplyvňujú našu internú aj externú činnosť:

 

ČESTNOSŤ

 Integrita úmyslov

Strategické zámery Skupiny Arania sú založené na úcte a dodržiavaní noriem a ľudských práv; 
vyhýbajú sa nezákonným stratégiám a pochybným aktivitám.

 Transparentnosť

Organizačná kultúra založená na komunikácii a poskytovaní informácií pre naše Zainteresované 
strany s čo najväčšou transparentnosťou.

Našim jediným obmedzením je nutnosť chrániť informácie, ktoré sú dôverného charakteru a mohli 
by ohroziť našu organizáciu.

SPOLUPRÁCA

 Integrácia

Naše strategické plánovanie identifikuje, analyzuje a zahŕňa do našej činnosti potreby a rady 
našich Zainteresovaných strán.

Venujeme zvláštnu pozornosť osobám patriacim do našej organizácie ako aj našim zákazníkom 
a dodávateľom, ktorých považujeme za spojencov podieľajúcich sa v plnej miere na našich 
strategických rozhodnutiach.

IDENTITA A REPUTÁCIA 
SPOLOČNOSTI:
NAšE HODNOTY
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ZODPOVEDNOSŤ

 Podporovať udržateľnú činnosť

Skupina Arania pracuje na identifikácii procesov, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť životné 
prostredie a podporuje aktivity na všetkých úrovniach na zníženie tohto negatívneho vplyvu na 
minimum alebo na ich odstránenie, v závislosti od ich pôvodu a možných alternatív.

 Dohľad nad naším správaním

Záruka udržateľného rozvoja je založená na dodržiavaní platných noriem a dôvere v ľudí, 
zákazníkov a dodávateľov. Okrem toho máme k dispozícii funkciu Koordinátora Podnikovej 
sociálnej zodpovednosti (PSZ), ktorého úlohou je monitorovať a hodnotiť stupeň udržateľnosti 
jednotlivých aktivít organizácie a navrhovať potrebné korektívne opatrenia.

 Prevencia a bezpečnosť pri práci

Prevencia a bezpečnosť pri práci sú v Skupine Arania na prvom mieste a dbáme o ne na úrovni 
individuálneho správania prostredníctvom školení, vybavenia a pokročilých procesov zameraných 
na maximálnu bezpečnosť pri práci.

PRISPIEVANIE K VYTVÁRANIU HODNÔT

 Vzťah k okoliu

Napomáhať vytváraniu hodnôt v našom okolí v rámci politiky kontraktácie, ktorá berie ohľad na 
princípy rovnosti, konkurencie a schopností a podporovať sociálno-kultúrne iniciatívy v miere 
umožnenej dostupnými prostriedkami.
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Zodpovedné postupy zo strany Skupiny Arania sú viditeľné prostredníctvom ZÁVäZKOV voči 
našim interným Zainteresovaným stranám, hlavne osobám tvoriacim našu organizáciu, ako aj 
voči externým, ktoré majú s nami určitý vzťah alebo sa podieľajú na niektorej z našich operácií.

Tieto Záväzky sú založené na identifikácii a zavádzaní postupov, ktoré podporujú ich reálne a 
efektívne využitie.

IntErné záväzky 

Jedným z hlavných nárokov je oblasť aplikácie tohto Kódexu správania na Interné 
zainteresované strany, následkom čoho je nevyhnutné zaručiť práva všetkých interných 
skupín, ktoré sa podieľajú na našej činnosti. 

AKCIONÁRI

 Vyjadrovať dôveru v projekt Skupiny Arania s úplnou podporou zodpovedných postupov 
založených na integrite a etike.

 Posilniť rovnováhu medzi zákonnou rentabilitou investícií a udržateľnými podnikovými 
stratégiami, ohľaduplnými k jednotlivým Zainteresovaným stranám.

 Ohlasovať vo fórach a vhodných sociálnych sieťach dôveryhodnosť Skupiny Arania, ako aj 
postupne zavádzané aktivity na zlepšenie zodpovednosti a etických postupov.

VEDENIE

  Dodržiavať pokyny a odporúčania tohto Kódexu správania a zabezpečiť jeho dodržiavanie zo 
strany všetkého personálu.

ZÁVäZKY 
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  Stanoviť potrebné interné aj externé kontrolné mechanizmy na zabezpečenie jeho dodržiavania.

  Pokiaľ možno čo najzreteľnejšie informovať o stratégii a projektoch Skupiny Arania, na 
dosiahnutie vysokého záväzku a účasti všetkých osôb tvoriacich organizáciu.

  Zabezpečiť rovnosť príležitostí a zaobchádzania pre uchádzačov o pracovné miesta, ako aj 
rovnosť týkajúcu sa pracovných podmienok.

  Odmeňovať osoby podľa objektívnych kritérií založených na ich zásluhách a skúsenostiach.

  Podporovať zlepšovanie zručností a schopností osôb, aby mohli efektívne a zodpovedne 
vykonávať pridelené funkcie.

  Zabezpečiť systém prevencie a bezpečnosti pri práci, ktorý poskytne vhodné opatrenia na 
zabránenie zbytočným rizikám.

  Umožniť zosúladenie práce a súkromného života.

  Podnecovať prítomnosť žien vo vedúcich tímoch na ich efektívnejšiu integráciu.

  Ponúkať pracovné príležitosti znevýhodneným skupinám osôb na podporu ich sociálnej 
súdržnosti, prípadne sa podieľať na vytváraní alternatív, ktorých cieľom je integrácia takýchto 
osôb.

  Nedovoliť zamestnávanie osôb mladších ako 16 rokov.

ORGANIZAČNí PRACOVNíCI  

 Dodržiavať dôvernosť týkajúcu sa informácií, ktoré vznikajú počas činnosti Skupiny Arania.

 Rýchlo a priamo ohlásiť akúkoľvek situáciu alebo interné správanie, ktoré nie je v súlade s 
hodnotami, integritou a etikou, na ktorých je založená politika Skupiny Arania.

 Vyhýbať sa a odmietať činnosť, ktorá by zvýhodňovala alebo prinášala zisk určitému zákazníkovi 
a/alebo dodávateľovi a poškodzovala by tým zásady voľnej konkurencie, na základe akéhokoľvek 
druhu kompenzácie.
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ExtErné záväzky  

Očakávania, odporúčania a nároky externých Zainteresovaných strán sú veľmi dôležitým 
elementom v našich rozhodnutiach.

Ich očakávania, odporúčania a nároky zaznamenávame, analyzujeme a odpovedáme na ne 
prostredníctvom vhodných komunikačných kanálov.

ZÁKAZNíCI

 šíriť tento Kódex správania pre všetkých zákazníkov, na dôkaz záväzku Skupiny Arania s 
udržateľným rozvojom.

 Informovať našich zákazníkov jasným a zrozumiteľným spôsobom o podmienkach 
obchodovania a charakteristikách produktov a/alebo služieb. Obzvlášť sa to týka produktov a 
služieb ovplyvňujúcich životnosť, riešenia pre opätovné využitie a/alebo recykláciu.

 Prispôsobovať procesy Skupiny Arania sociálno-kultúrnej rôznosti, ktorá je odvodená od 
práce na medzinárodnom trhu, a rešpektovať pritom miestne nariadenia a zvyky, akými sú dni 
odpočinku, náboženské sviatky a iné dôležité udalosti.

 Odmietať obchodné návrhy, ktoré nie sú prijateľné zo strany Skupiny Arania, buď kvôli 
neschopnosti dosiahnuť maximálnu kvalitu alebo preto, že by znamenali narušenie voľnej 
konkurencie prijatím nezákonnej kompenzácie vo forme provízie, darov alebo iných odmien zo 
strany zákazníka.

 Účinne chrániť dôverné informácie, ktoré vznikajú počas obchodných vzťahov s našimi 
zákazníkmi a zabezpečiť, aby ich nebolo možné použiť proti nim a ich záujmom.

 Prenášať kultúru udržateľnosti na všetkých zákazníkov ako súčasť vzťahov a vytvárania hodnôt 
v rámci spojenectva a intenzívnej spolupráce.
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DODÁVATELIA

 šíriť tento Kódex správania pre všetkých dodávateľov, na dôkaz záväzku Skupiny Arania s 
udržateľným rozvojom.

 Vyberať dodávateľov pokiaľ možno v rámci kritérií udržateľnosti, ako je to v prípade pôvodu 
surovín, rešpektovania ľudských práv alebo opatrení proti korupcii. 

 Sledovať úroveň udržateľnosti dosiahnutý každým dodávateľom prostredníctvom 
dotazníkov. V prípade nepriaznivého vývoja ohľadom ľudských práv, dodržiavania 
platných noriem týkajúcich sa životného prostredia, zdravia a bezpečnosti pri práci alebo 
zamestnávania neplnoletých osôb je potrebné zvážiť možnosť zrušenia spolupráce s 
príslušným dodávateľom. 

KONKURENCIA

 Skupina Arania pôsobí na národnom aj medzinárodnom trhu a dodržiava príslušné platné 
normy, ktoré zabezpečujú voľnú konkurenciu a vyhýbajú sa kontrole cien, rozdeleniu trhu alebo 
zneužívaniu dominantnej pozície.

Partneri

 šíriť tento Kódex správania pre všetkých partnerov, na dôkaz záväzku Skupiny Arania s 
udržateľným rozvojom.

 Považovať partnerov za nevyhnutných sprostredkovateľov na dosiahnutie rozvoja Skupiny 
Arania.

 Stanoviť s partnermi vzťah založený na dôvere, úcte k firemnej identite a vytváraní spoločných 
hodnôt.

 Vyžadovať od partnerov udržateľné postupy ohľaduplné k osobám a životnému prostrediu, ako 
aj úplnú ochranu informácií a duševného a priemyselného vlastníctva, ku ktorému majú prístup 
ako partneri Skupiny Arania.
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SOCIÁLNE PROSTREDIE      

 Vzťahy, ktoré nadväzuje Skupina Arania s jednotlivými sprostredkovateľmi, organizáciami 
a inštitúciami na miestnej, celoštátnej a medzinárodnej úrovni sú založené na princípoch 
spolupráce a transparentnosti.

 Účasť na vývojových programoch a projektoch s verejným financovaním bude spravovaná s 
maximálnou transparentnosťou a dokladovaním investícií týkajúcich sa predmetu účasti.

 Skupina Arania poskytne prostriedky pre zmluvy o spolupráci s miestnymi inštitúciami, hlavne 
pre tie, ktoré sú zamerané na sociálno-pracovnú integráciu znevýhodnených skupín.

ŽIVOTNé PROSTREDIE

 Ochrana životného prostredia a udržateľný rozvoj sú kľúčové elementy v rámci stratégie Skupiny 
Arania.

 Skupina Arania je organizáciou, ktorá zaviedla kultúru neustáleho zlepšovania a kde sa 
táto kultúra preniesla aj na politiku kvality a životného prostredia. Bolo to dosiahnuté vďaka 
certifikátom, ktoré zaručujú všetkým Zainteresovaným stranám riadenie presahujúce v značnej 
miere nároky Administratívy.

 Skupina Arania vo svojich vzťahoch so Zainteresovanými stranami zastáva aktívnu úlohu pre 
šírenie hodnôt spojených s udržateľným rozvojom.
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Podniková sociálna zodpovednosť (PSZ) Skupiny Arania má k dispozícii nástroje na sledovanie 
a kontrolu, ktoré zabezpečujú dodržiavanie nariadení zo strany všetkých Zainteresovaných 
strán. 

KOORDINÁTOR PSZ

Koordinátor PSZ má právomoc konať z vlastnej iniciatívy, ako aj na podnet akejkoľvek osoby alebo 
orgánu, ktorý je v profesionálnom vzťahu so Skupinou Arania.

medzi jeho úlohy patria:

Interné šírenie tohto Kódexu správania všetkému personálu Skupiny Arania.

Externé šírenie Kódexu správania zákazníkom, dodávateľom a partnerom, priamo alebo 
prostredníctvom osôb v blízkom a dôvernejšom vzťahu s týmito Zainteresovanými stranami.

Identifikovať, analyzovať a reagovať na všetky záležitosti týkajúce sa aplikácie tohto Kódexu 
správania.

Informovať Výbor PSZ o všetkých zistených anomáliách.

Informovať zodpovedných pracovníkov jednotlivých oddelení o PSZ.

monitorovať a hodnotiť ukazovatele týkajúce sa PSZ Skupiny Arania.

Každoročne aktualizovať tento Kódex správania zahrnutím všetkých modifikácií, ktoré sa 
vyskytli.

INTERNé ORGÁNY A PROCES 
KONTROLY A OVEROVANIA
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VýBOR PSZ

Hlavnou úlohou výboru PSZ Skupiny Arania je vytvárať a zviditeľňovať organizačnú kultúru spojenú s 
PSZ a s jedinou identitou pre celú Skupinu ohľadom zodpovedných postupov.

Zloženie Výboru PSZ:

Výbor PSZ naplánuje raz ročne pravidelnú schôdzu, avšak výnimočne ju bude možné zvolať kedykoľvek 
v prípade súrnosti otázok na prejednanie.

POSTUP

Všetky osoby majú právo na podávanie sťažností alebo návrhov Koordinátorovi PSZ v prípade, že 
zistia určité porušenie Kódexu správania. 

Postup spočíva vo verbálnej alebo písomnej komunikácii s Koordinátorom PSZ, ktorý zaručí 
maximálnu dôvernosť všetkých prijatých informácií.

Koordinátor PSZ má oprávnenie prijímať a riešiť akékoľvek nezhody s obsahom Kódexu správania.

Všetky prejednávané otázky budú vyriešené a oznámené osobe, ktorá zahájila proces.

Koordinátor PSZ bude informovať Výbor PSZ o všetkých riešených otázkach.

Prezident
Generálny riaditeľ | CEO
Koordinátor PSZ
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Prostredníctvom tohto Kódexu správania Skupina Arania akceptuje a podporuje verejné zviditeľnenie 
svojho etického a sociálne zodpovedného riadenia. 

Revízia a schválenie tohto Kódexu správania bola vykonaná zo strany jednotlivých rozhodovacích 
orgánov:

Predstavenstvo
Generálne riaditeľstvo

INTERNÁ KOmUNIKÁCIA

PSZ je hodnotou, ktorú chceme zdieľať so všetkými osobami organizácie. Preto musí komunikácia 
prebiehať s úplnou transparentnosťou, pričom je potrebné poskytnúť dostatok informácií a dosiahnuť čo 
najväčšiu účasť pri rozhodovaní.

 Tento Kódex správania musia dodržiavať všetky osoby patriace do Skupiny Arania, pretože 
jeho hlavným cieľom je zabezpečiť, aby bola činnosť Skupiny založená na čestnosti, integrite a 
udržateľnosti, ktoré sú základom našej firemnej reputácie.

 Kópia Kódexu správania bude odovzdaná všetkým osobám patriacim do Skupiny Arania a 
získajú aj priamy prístup k tomuto dokumentu.

 Povinnosťou Koordinátora PSZ je umožniť prístup ku komunikačným kanálom všetkým osobám 
patriacim do Skupiny Arania, aby mohli lepšie chápať a dodržiavať tento Kódex správania.

EXTERNÁ KOmUNIKÁCIA

Záväzok transparentnosti sa prenáša aj na externé Zainteresované strany prostredníctvom šírenia tohto 
Kódexu správania.

Charakter verejného dokumentu znamená, že dávame otvorene najavo našu činnosť a prostriedky, ako 
dôkaz zodpovednosti voči nášmu okoliu.

KOmUNIKÁCIA
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Príspevky, návrhy alebo nejasnosti týkajúce sa tohto Kódexu správania budú podávané Koordinátorovi 
PSZ.

Kódex správania je k dispozícii pre všetky zainteresované strany Skupiny Arania prostredníctvom 
bežných komunikačných prostriedkov, aby všetky osoby, organizácie alebo inštitúcie mali prístup k jeho 
obsahu.

Aby bolo možné šíriť obsah tohto Kódexu správania našim Zainteresovaným stranám čo 
najzrozumiteľnejšie, je vyhotovený v nasledujúcich jazykoch:

· španielčina | ES
· Baskičtina | EU
· Angličtina | EN
· Francúzština | FR
· Nemčina | DE
· Slovenčina| SK
· Ruština | RU
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Skupina Arania zahŕňa a preberá za vlastné nasledovné ZÁSADY a ZÁVäZKY:

• 10 zásad Svetovej dohody.
http://www.pactomundial.org/category/aprendizaje/10-principios/

• Kódex správania Business Social Compliance Initiative (BSCI).
http://www.bsci-intl.org/resources/code-of-conduct

• Program Better Work (OIT).
http://www.ilo.org/global/programmes-and-projects/WCmS_084616/lang--en/index.htm

• Agenda 21 pre Udržateľný rozvoj (Río De Janeiro, 1992).
http://www.un.org/spanish/esa/sustdev/agenda21/

• Dohoda Spojených národov proti korupcii (2005).
http://www.programaanticorrupcion.gob.mx/index.php/internacionales/convenciones/
convencion-de-las-naciones-unidas-contra-la-corrupcion-onu.html

• Corporate Social Responsability. Európska únia.
http://ec.europa.eu/growth/industry/corporate-social-responsibility/index_en.htm

VšEOBECNé DOBROVOĽNE 
PREVZATé ZÁSADY A 
ZÁVäZKY
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