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Etický kódex Nadácie Kia Motors Slovakia 

 

Preambula 

 
Etický kódex predstavuje súhrn zásad, ktoré vyjadrujú základné hodnoty organizačnej kultúry a smerovanie 
Nadácie Kia Motors Slovakia (ďalej len “Nadácia”). Týmito etickými zásadami sa riadi každý člen správnej 
rady, hodnotiacej komisie, zamestnanci Nadácie a stáli pracovníci Nadácie. Etický kódex nadácie  je verejne 
dostupný dokument. 
Porušenie etického kódexu môže viesť k vylúčeniu zo správnej rady, hodnotiacej komisie alebo k rozviazaniu 
pracovného pomeru so zamestnancami Nadácie či ukončeniu iného trvalého pracovného vzťahu. Nadácia 
Kia Motors Slovakia je striktne apolitická, a zároveň nábožensky a ideologicky neutrálna. 
 

Poslanie / Misia Nadácie Kia Motors Slovakia 
 

Nadácia Kia Motors Slovakia chce byť silným a spoľahlivým partnerom pre žilinsky región, z ktorého oblastí 

pochádzajú aj zamestnanci spoločnosti Kia Motors Slovakia, ktorá je zakladateľom našej Nadácie.  

V oblasti všeobecne prospešnej pomoci a podpory filantropie chceme dosiahnuť viditeľné zmeny najmä 

v oblasti sociálnej pomoci a inklúzie. Dokážeme zmeniť pohľad na trvalo udržateľný rozvoj 

a environmentálnu stabilitu. 

Tým, že Nadácia bude silným partnerom v oblasti vzdelávania, kultúry a úprimnej dobrovoľníckej pomoci 

pre viaceré partnerské organizácie, chce spoločnosť Kia Motors Slovakia s.r.o., zakladateľ našej Nadácie, 

poukázať na svoju základnú filozofiu, ktorou je byť celoživotným partnerom nielen v oblasti automobilov, 

ale aj za týmito hranicami. A práve Nadáciu vníma ako spôsob, akým možno obohatiť komunitu, v ktorej 

pôsobí. 

 

Značka Kia vplýva na moderný život prostredníctvom svojich automobilov, ktoré vyrába a ktoré sa stali 

neoddeliteľnou súčasťou každodenného života. Preto Nadácia Kia Motors Slovakia chce v žilinskom regióne 

podporiť modernú a dobre fungujúcu spoločnosť a to prostredníctvom altruistických činov vykonaných v 

prospech iných, prejavovaním záujmu ľudí o druhých, pomoci slabším a znevýhodneným.  

Tento pohľad nám umožňuje podávať pomocnú ruku tam, kde je naša pomoc skutočne potrebná a jej 

zameranie je v súlade s oblasťami podpory, ktorým sa venujeme.  

 

Naše poslanie napĺňame hlavne  podporou aktívnych občanov a organizácií: 

- priamym darovaním finančných prostriedkov,  

- realizáciou otvorených grantových programov,  

- podporou partnerských projektov, 

- dobrovoľníckou činnosťou, 

- realizovaním vlastných projektov. 

 



 
 

Strana 2 z 5 

 

Našou ambíciou je nielen prerozdeľovať finančné prostriedky a granty, ale chceme podporiť akúkoľvek 

zmenu, ktorá urobí z nášho okolia lepšie miesto pre spoločný život.  
 

Vízia Nadácie Kia Motors Slovakia 

Našou víziou je byť silným, flexibilným, transparentným, otvoreným, dôveryhodným partnerom pre oblasti, 

kde bude naša pomoc prospešná a vítaná v rámci žilinského regiónu. Chceme vytvárať verejnoprospešné 

aktivity, grantové programy a sprostredkovať pomoc, ktorá bude pomáhať. Riadime sa heslom: „Pohnime 

svetom spoločne.“  

 

Hodnoty Nadácie Kia Motors Slovakia 
 

Veríme v nasledujúce hodnoty, ktoré spoločne napĺňame: 

 

- Zákazník: zákazník je pre nás konečným príjemcom v rámci filantropickej a darcovskej pomoci. 

Podporujeme kultúru orientovanú na transparentnú a adresnú pomoc tam, kde je pomoc potrebná. 

- Výzva: neexistuje pre nás bariéra, ktorá je nezdolateľná. Je pre nás výzvou každá príležitosť, ktorá 

pomôže filantropii a darcovstvu rozkvitať. 

- Spolupráca: zameriavame sa na vzájomnú komunikáciu a spoluprácu medzi všetkými partnermi. 

Veríme, že práve spoločne dosiahneme očakávanú zmenu. 

- Ľudia: veríme, že nielen budúcnosť našej organizácie, ale aj žilinského regiónu, závisí od najhlbšieho 

presvedčenia a schopnosti ľudí byť oporou a partnerom pre naše okolie. Zároveň rešpektujeme 

všetky rozdielnosti medzi ľuďmi vôkol nás. 

- Globalita: rešpektujeme rozdielnosť kultúr, sociálnych statusov, osudov a zvykov. Usilujeme sa stať 

silnou, spoľahlivou a dôveryhodnou nadáciou. 

 

Popri základných hodnotách ctíme a podporujeme transparentnosť, odhodlanie pomôcť, dlhodobé ale aj 

jednorazové partnerstvá, solidaritu, schopnosť pomáhať pri prekonávaní prekážok znevýhodnenými. 

Veríme v sociálnu zmenu a spoločenskú inklúziu. Sme profesionáli, ale aj ľudia s dobrým srdcom. 

 

Politika konfliktu záujmov 

 
Nadácia Kia Motors Slovakia ako inštitúcia slúžiaca na podporu verejnoprospešného účelu, s dôrazom na 

zachovanie dôvery verejnosti, ako aj jej dobrého mena, prijala doleuvedené zásady tzv. Politiky konfliktu 

záujmov (ďalej len„“Politika“).  
  

1. Členovia Správnej rady Nadácie, Dozornej rady Nadácie, Správca Nadácie, zamestnanci Nadácie v 

pracovnom pomere, im blízke osoby a organizácie, v ktorých majú pracovný pomer alebo iný obdobný 

vzťah, alebo pre ktoré pracujú ako dodávatelia služieb na základe zmluvy, nemôžu požiadať Nadáciu o 

podporu z grantového programu.  
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2. Členovia hodnotiacich komisií grantových programov Nadácie a im blízke osoby a organizácie, v ktorých 

majú pracovný pomer alebo iný obdobný vzťah, alebo pre ktoré pracujú ako dodávatelia služieb na základe 

zmluvy, nemôžu požiadať o podporu z grantového programu, kde sú členmi hodnotiacej komisie.  

  

3. Členovia Správnej rady Nadácie, Dozornej rady Nadácie, Správca Nadácie, zamestnanci Nadácie v 

pracovnom pomere, alebo inom obdobnom vzťahu s Nadáciou nemôžu mať finančný ani iný materiálny 

príjem z udelených prostriedkov v rámci grantových programov, a to v žiadnej fáze grantového programu. 

  

4. V prípade, že osoby uvedené v bodoch 1. až 3. tejto Politiky žiadajú o finančnú či inú materiálnu podporu z 

grantových programov Nadácie, sú v konflikte záujmov.  

  

5. Členovia Správnej rady Nadácie, Dozornej rady Nadácie, Správca Nadácie, zamestnanci Nadácie v 

pracovnom pomere, alebo inom obdobnom vzťahu, členovia hodnotiacich komisií programov Nadácie a im 

blízke osoby, ktorí sú: 

  

a) dobrovoľnými členmi inej mimovládnej organizácie žiadajúcej o grant, a zároveň  

b) nemajú finančný alebo iný materiálny prospech z prostriedkov udelených z grantových programov 

Nadácie pre tieto mimovládne organizácie,  

 

môžu sa tieto mimovládne organizácie uchádzať o podporu z grantového programu, a zároveň nie sú tieto 

mimovládne organizácie v konflikte záujmov s Nadáciou. Tieto osoby sú však povinné ihneď o tejto 

skutočnosti písomne informovať programového koordinátora grantového programu Nadácie a v týchto 

prípadoch sa nezúčastňujú na rozhodovaní o udelení prostriedkov z grantového programu.  

  

6. Správna rada Nadácie si vyhradzuje právo individuálne posúdiť akýkoľvek iný prípad ako konflikt záujmov, 

ak je možné predpokladať, že prípadná podpora daného žiadateľa môže naznačovať úzke, hoci aj 

neformálne prepojenie medzi členmi hodnotiacej komisie a podporeným žiadateľom, alebo ak táto podpora 

môže viesť k poškodzovaniu záujmov, cieľov Nadácie a ohroziť vnímanie jej dobrého mena na verejnosti.  

  

7. Člen hodnotiacej komisie grantového programu podpisuje čestné prehlásenie člena Hodnotiacej komisie, 

ktoré tvorí Prílohu č. 1 Politiky konfliktu záujmov Nadácie.  

  
Poznámky:  

Pod pojmom„“blízka osoba“ sa v zmysle §116 Občianskeho zákonníka rozumie príbuzný v priamom rade, súrodenec a 
manžel, prípadne iné osoby, v pomere rodinnom alebo obdobnom, pokiaľ ujmu, ktorú by utrpela jedna z nich, druhá 
dôvodne pociťovala ako svoju vlastnú.  
Pod pojmom „“pracovný pomer alebo iný obdobný vzťah“ sa rozumie  pracovnoprávny vzťah v zmysle Zákonníka práce 
(zákon. č. 311/2001 Z. z. v platnom znení).  
Pod pojmom „“dodávatelia služieb na základe zmluvy“ sa rozumie plnenie na základe obchodnoprávnej, či 
občianskoprávnej zmluvy, pri ktorom dochádza k dodaniu tovaru a/alebo služieb.   
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Príloha č. 1:  

  

Čestné prehlásenie člena Hodnotiacej komisie grantového programu Nadácie Kia Motors Slovakia o 

nestrannosti, zachovávaní dôvernosti informácií a vylúčení konfliktu záujmov   

 

Názov grantového programu .........................(ďalej len “grantový program“)  

  

Ja, dolu podpísaný, týmto vyhlasujem, že súhlasím s účasťou na procese hodnotenia grantového programu 

ako člen Hodnotiacej komisie. Týmto čestným prehlásením zároveň  potvrdzujem svoju bezúhonnosť a 

spôsobilosť na právne úkony.  

  

Podpisom tohto prehlásenia potvrdzujem, že som oboznámený so všetkými informáciami, ktoré sú 

nevyhnuté pre objektívny a transparentný proces hodnotenia grantového programu.  

Ďalej prehlasujem, že budem pri hodnotení grantového programu ako člen Hodnotiacej  

komisie postupovať čestným, nezaujatým, zodpovedným a nestranným spôsobom.  

  

Ako člen Hodnotiacej komisie grantového programu, so zámerom vyhnúť sa poškodzovaniu záujmov, cieľov 

Nadácie  Kia Motors Slovakia, jej dobrého mena a súčasne za účelom zabránenia zneužívania jej majetku na 

svoje osobné ciele, vyhlasujem, že nie som ja, ani mne blízke osoby v zmysle §116 Občianskeho zákonníka v 

konflikte záujmov so žiadnym subjektom, ktorý môže mať akýkoľvek finančný alebo iný materiálny 

prospech z procesu hodnotenia grantového programu alebo finančných prostriedkov udelených Nadáciou v 

rámci tohto grantového programu, ktorých pridelenie je výsledkom procesu hodnotenia grantového 

programu.  

 

Podľa môjho najlepšieho vedomia a svedomia vyhlasujem, že si nie som vedomý skutočností alebo 

okolností, v minulosti, v prítomnosti alebo ktoré by vznikli počas procesu hodnotenia grantového programu 

a ktoré by mohli spochybniť moju nezávislosť, resp. mne blízkych osôb. V prípade, že sa počas procesu 

hodnotenia grantového programu preukáže, že existuje, resp. už existoval vzťah k subjektom, ktoré by 

mohli mať prospech z procesu hodnotenia grantového programu, budem o tejto skutočnosti ihneď 

informovať programového koordinátora Nadácie a bezodkladne sa vzdám účasti na procese hodnotenia 

tohto grantového programu.  

  

Ďalej prehlasujem, že budem zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách a dokumentoch, ktoré mi 

budú počas procesu hodnotenia grantového programu sprístupnené, ktoré vzniknú počas tohto procesu 

alebo ako jeho výsledok (ďalej len „dôverné informácie“), a tieto nebudem ďalej poskytovať ani akýmkoľvek 

spôsobom zverejňovať bez predchádzajúceho písomného súhlasu Správnej rady.  

 

Prehlasujem, že uvedené dôverné informácie použijem výlučne pre účely hodnotenia grantového procesu,  

informácií v písomnej alebo inej podobe, súvisiacich s procesom hodnotenia grantového programu po jeho 

skončení.  
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Prehlasujem, že nebudem zasahovať do procesu hodnotenia grantového programu formou oslovenia 

niektorého z uchádzačov o grantový program s cieľom vyžiadania si ďalších informácií, ktoré by mohli 

ovplyvniť moje rozhodovanie.  

 

Prehlasujem, že som prevzal dokument„“Politika konfliktu záujmov Nadácie Kia Motors Slovakia,“ že som 

uzrozumený s jeho obsahom a zaväzujem sa dodržiavať jeho ustanovenia.  

Podpisom tohto prehlásenia beriem na vedomie, že v prípade zistenia nepravdivosti  

vyhlásení, uvedených v tomto prehlásení, je Správna rada Nadácie Kia Motors Slovakia oprávnená 

rozhodnúť o skončení výkonu mojej funkcie člena Hodnotiacej komisie grantového programu, a to okamžite 

ako sa o tejto skutočnosti dozvie.  

  

  

  

Meno a priezvisko:  

Inštitúcia/organizácia:  

Dátum:  

Podpis: 


