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Etický kódex Mercudo
www.mercudo.com je špecializovaný konkurzný portál, ktorého naviazanosť na najvyššie
právne štandardy a platný právny poriadok je nielen nevyhnutnosťou, ale aj cieľom. Obzvlášť
si dávame záležať pri vedení našich aktivít na ich súlad s platnými národnými, európskymi
i medzinárodnými právnymi predpismi a nezabúdame aj na nepísané pravidlá dobrých
obchodných vzťahov a aktívne sa hlásime k etickým zásadám a morálnym imperatívom. Na
základe tejto snahy a pri dodržiavaní a zohľadňovaní cieľa, princípov a účelu konkurzného
konania, môžeme našim klientom i používateľom sprostredkovať záruku dobrého obchodu.
Charakter nášho portálu, ako špecializovaného média, je daný kogentnými procesnými
postupmi konkurzného konania, ktoré spočívajú v tom, že:
•

•
•
•
•

•

•

z a správcu konkurznej podstaty môže byť ustanovená osoba, ktorá spĺňa zákonné
predpoklady , zložila odbornú skúšku a bola zapísaná do zoznamu správcov konkurznej
podstaty;
zoznam správcov konkurznej podstaty je vedený Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej
republiky a je dostupný na webovom sídle ministerstva;
uznesenie o ustanovení správcu konkurznej podstaty do funkcie správcu sa obligatórne
zverejňuje v obchodnom vestníku;
obchodný vestník vydáva Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
v elektronickej forme a je voľne prístupné na webovom sídle ministerstva;
len správcovi konkurznej podstaty, ktorý bol ustanovený do funkcie správcu v konkrétnom
konkurznom konaní, je umožnené na našom portáli inzerovať predmety patriace do
konkurznej podstaty úpadcu;
správca konkurznej podstaty registrovaný v našom portáli je oprávnený inzerovať
a ponúkať na predaj majetok podliehajúci konkurzu až po tom, čo bola vykonaná verifikácia
jeho údajov a ustanovenia do funkcie v konkrétnom konkurznom konaní;
majetok podliehajúci konkurzu musí byť zapísaný do všeobecnej alebo oddelenej
majetkovej podstaty úpadcu a tento súpis musí byť zverejnený v obchodnom vestníku,
inak nie je správca oprávnený tento majetok speňažiť.

Najdôležitejšou osobitosťou však zostáva, že prostredníctvom nášho portálu dochádza
k zverejňovaniu a ponúkaniu výlučne majetku, ktorý podlieha konkurzu a patrí buď do
všeobecnej alebo oddelenej majetkovej podstaty úpadcu.
Spojenie týchto konkurzných osobitostí a nami zavedených vysokých štandardov interných
postupov v procese zadávania majetku určeného na inzerciu, nám umožňuje poskytovať
naše služby na najvyššej úrovni a zabezpečiť dôkaz o pôvode týchto majetkových hodnôt
a o dispozičnom oprávnení subjektu nakladať s týmito hodnotami.
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Zároveň zdôrazňujeme skutočnosť, že rešpektujeme zmluvnú slobodu a vôľu zmluvných
strán pri uskutočňovaní kúpno – predajnej transakcie, a preto si za žiadnych okolností
nedovoľujeme účtovať províziu z predaja týchto majetkových hodnôt.
Pri poskytovaní a výkone našich služieb sa držíme zásad poctivého a korektného obchodného
styku, ktoré sa usilujeme zohľadniť pri každej našej činnosti a komunikácii ako s našimi
klientmi, tak aj so širokou verejnosťou. Dôraz predovšetkým kladieme na:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

z odpovedný prístup;
proaktívny postoj riešenia problémov;
snahu o inovatívny a efektívny postup;
hospodárnosť konania;
čestnosť vzájomných vzťahov;
transparentnosť konania a činností;
súlad s právnymi a etickými štandardmi;
pravdivosť a dôveryhodnosť údajov obsiahnutých na našom portáli;
slušnosť a pravdivý obsah nášho vystupovania a našich tvrdení;
dodržiavanie a ochrana práv duševného vlastníctva;
a v neposlednom rade na požiadavky užívateľov nášho portálu a ich spokojnosť.

Zvláštnu starostlivosť venujeme riešeniu technických problémov i podnetov a sťažností našich
klientov a používateľov, ktoré sa usilujeme vyriešiť so vzájomným rešpektom a pri zachovaní
plnej osobnostnej i profesnej integrity.
V rámci našich reklamných a marketingových aktivít vynakladáme všetku snahu na to,
aby použitý jazyk, obrazové a myšlienkové asociácie neprekračovali hranicu spoločensky
akceptovateľného konania. Naše kroky a aktivity vedieme tak, aby nevyvolávali a nepodnecovali predsudky a diskrimináciu a nenavádzali na vytváranie bezprávneho stavu. Osobitná
ochrana je poskytovaná deťom a citlivým skupinám tak, aby nedochádzalo k využitiu výhody,
resp. zneužitiu ich neskúsenosti a dôverčivosti.
Vyššie uvedené princípy a zásady správania sa stali našimi základnými hodnotami, ktoré
aplikujeme a rešpektuje v každodennom obchodnom kolobehu, a preto sa pre nás stali
záväznou normou, ktorá nám pomáha vytvoriť čo najlepší priestor pre spoluprácu a rozvoj
obchodných aktivít.
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