LIST GENERÁLNEHO RIADITEĽA SPOLOČNOSTI
ZAMESTNANCOM A TRETÍM STRANÁM
Vážené dámy a vážení páni,
každý z nás má v živote svoje pravidlá, zásady a princípy, ktoré nám pomáhajú žiť slušne, s rešpektom pred
inými, s dôverou v seba samého a v spoločnosť, v ktorej sa pohybujeme.
Naša spoločnosť, Východoslovenská energetika a.s., má záujem o vytváranie dobrej atmosféry s úprimnou
a otvorenou komunikáciou, ktorá zabezpečuje vhodné prostredie a podmienky na našu prácu.
V súčasnosti žijeme rozporuplný, rýchly a moderný život. Osobne som stále viac a viac presvedčený, že
tímový duch, férovosť a profesionalita by mali byť súčasťou nášho každodenného života.
Kódex RWE, ale aj náš lokálny kódex správania nás zaväzujú zaoberať sa konaním, ktoré je v rozpore
s etickým správaním. Mali by sme pozorovať, vyhodnocovať a správne interpretovať udalosti, ktoré sa okolo
nás odohrávajú. Je dobre, keď včas rozpoznáme varovné signály a budeme im venovať náležitú pozornosť.
Podvodné konanie sa nevyhýba ani renomovaným spoločnostiam s vyspelou kultúrou. Zaoberať sa len
následnou nápravou po odhalení podvodu nestačí. Dôležitá je samotná prevencia. Práve preto sa naša
spoločnosť rozhodla spustiť program prevencie podvodného konania ako proces, ktorý nám pomôže chrániť
majetok spoločnosti a jej dobré meno pred rôznymi formami podvodného konania.
Významným krokom je samotné zavedenie systému Ombudsmana ako inštitútu, ktorý nám, ale aj našim
obchodným partnerom umožní zaistiť, aby každý, kto má podozrenie zo spáchania podvodného konania,
porušenia kódexu alebo predpisov spoločnosti, mal možnosť informovať o tom vedenie spoločnosti
prostredníctvom Ombudsmana.
Ombudsman je externá právnická kancelária, ktorá prostredníctvom svojich zamestnancov bude prijímať
oznámenia o podozrení z podvodného konania osobne, telefonicky alebo emailom. Viac informácii ako
kontaktovať Ombudsmana nájdete na intranete (zamestnanci) alebo na stránke www.vse.sk v časti
Dodávatelia (dodávatelia).
Rád by som zdôraznil, že práve týmto systémom je zaručená anonymita oznamovateľa a diskrétnosť.
Spoločnosť tieto oznámenia vyhodnotí a bude postupovať v súlade s Pravidlami na prešetrenie
podvodného konania.
„Nulová tolerancia podvodov“ je heslo, ktoré definuje postoj spoločnosti k podvodnému konaniu. Som
presvedčený, že sa stane súčasťou nášho života, tak súkromného, ako aj pracovného.
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