
 

  P01_IRA_01/2021_ROP_ÚZ00 

Etický kódex v oblasti technickej normalizácie 

(1) Etický kódex v oblasti technickej normalizácie (ďalej len „Etický kódex“) upravuje zásady 
etického správania člena technickej komisie a člena pracovného orgánu v súvislosti 
s ich členstvom v technickej komisii alebo pracovnom orgáne. Etický kódex sa vzťahuje 
aj na riešiteľa úlohy plánu technickej normalizácie v súvislosti s vypracovaním návrhu 
slovenských technických noriem (ďalej len „STN“) a technických normalizačných 
informácií (ďalej len „TNI“) v štátnom jazyku, ak nie je členom technickej komisie 
alebo pracovného orgánu. 

(2) Člen technickej komisie a člen pracovného orgánu sa riadi a je oboznámený 
so zákonom č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii v znení zákona č. 215/2019 Z. z., 
so Štatútom technickej komisie a rokovacím poriadkom technickej komisie, s pravidlami 
európskych normalizačných organizácií a medzinárodných normalizačných orgánov 
a uznáva nasledujúce zásady: 
a) koná s cieľom pozitívneho prínosu pre technickú normalizáciu na národnej úrovni 

a má profesionálny záujem vypracúvať alebo podieľať sa na vypracúvaní STN a TNI, 
nebráni v ich prípravách a vypracúvaní nečestným spôsobom a neznemožňuje 
postup prác sledovaním vlastného prospechu, 

b) riadi sa uznanými zásadami technickej normalizácie: koherentnosťou, 
transparentnosťou, otvorenosťou, konsenzom, efektívnosťou, zodpovednosťou 
a nezávislosťou od osobných záujmov, 

c) rešpektuje ochranu pracovných dokumentov vytvorených alebo poskytnutých v rámci 
činnosti technickej komisie a pracovného orgánu, ktoré používa výlučne na účely 
riešenia úloh technickej normalizácie, 

d) správa sa eticky, čestne, zodpovedne a vyhýba sa správaniu nezlučiteľnému s týmto 
Etickým kódexom, 

e) vyjadruje sa vždy vecne k prerokovávanej téme, vyhýba sa osočovaniu a akýmkoľvek 
osobným útokom voči ostatným členom technickej komisie a pracovného orgánu 
a prezentovaniu nekultivovaných názorov a stanovísk, ktoré by viedli k negatívnej 
atmosfére a náladám v rámci zainteresovaných strán, 

f) rešpektuje názory iných odborníkov, spolupracuje s ostatnými členmi technickej 
komisie a pracovného orgánu a koná profesionálnym spôsobom a efektívne s cieľom 
dosiahnuť konsenzus v prerokúvaných otázkach, 

g) dodržiava pravidlá korešpondenčnej komunikácie v zmysle rokovacieho poriadku 
technickej komisie a nepoužíva e-mailové adresy ostatných členov technickej komisie 
a pracovného orgánu na osobné účely. 

(3) Riešiteľ úlohy plánu technickej normalizácie sa riadi povinnosťami stanovenými 
v zmluve alebo dohode, ktorú má uzatvorenú s úradom, prípadne inou formou 
a pri rokovaniach s pripomienkovateľom sa správa primerane podľa zásad uvedených 
v odseku 2 tohto Etického kódexu. 


