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PRÍHOVOR RIADITEĽA
SPOLOČNOSTI
Vážení zákazníci, Vážení partneri,
Naša spoločnosť LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným Košice („Spoločnosť“)
vstupuje do tridsiateho roku svojej existencie. Pôsobíme na trhu informačných
technológií ako jedna z najdlhšie pôsobiacich spoločností na Slovensku s jasným
profilom v oblasti poskytovania bezpečnostných, komunikačných a aplikačných
riešení pre široké spektrum zákazníkov.
V roku 2019 sa nám v plnej miere podarilo uplatniť naše dlhoročné skúsenosti.
Zdôrazňujem to každý rok, ale pre rok 2019 oveľa významnejšie, že našou
najväčšou pridanou hodnotou je odbornosť. Tá doplnená silným tímovým
duchom a zodpovednosťou zákazníkovi za dodržanie dohôd prináša obojstrannú
spokojnosť. A o to má v obchodných vzťahoch ísť.
Hospodárske plány a ciele sa nám podarilo splniť a v niektorých ukazovateľoch aj významne prekročiť. To vytvorilo
potrebnú rezervu pre rozvoj našej Spoločnosti. Aj keď súčasná situácia vzhľadom na pandémiu vo svete skôr reflektuje
využitie tejto rezervy na sanáciu vzniknutého deficitu. Je otázne, aký hlboký dopad bude mať táto situácia na chod
svetovej, ale aj našej ekonomiky. Z histórie a mentality našej Spoločnosti však vyplýva, že sme sa v ťažkých časoch
vedeli vždy zomknúť a podať nadpriemerne výsledky.
Vážení zákazníci, Vážení partneri,
chcel by som Vám aj touto cestou poďakovať za prejavenú dôveru. Je v génoch našej Spoločnosti snažiť sa prejavenú
dôveru nesklamať. Pracovať tvrdo a profesionálne . Zanovito, ale férovo usilovať o svoje miesto na trhu informačných
technológií. Sú to jednoduché a čitateľné princípy. Také, aká je naša Spoločnosť.

Ing - Zoltán Kollár
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VÍZIA A POSLANIE
SPOLOČNOSTI
VÍZIA SPOLOČNOSTI LYNX
Víziou spoločnosti LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným
Košice je zabezpečovať svoj rozvoj tak, aby do roku 2025:

Patrila medzi lídrov na slovenskom trhu v oblasti:
Kybernetickej bezpečnosti
Tvorby a implementácie špecializovaných informačných systémov
Sofistikovanej dátovej analýzy
Simulačných a výcvikových technológií
Machine Learning technológií

Mala silné postavenie na slovenskom trhu v oblasti:
Budovania informačných a komunikačných technológií
Budovania SOC (Security Operation Center)
Komplexnej bezpečnosti organizácií

POSLANIE SPOLOČNOSTI LYNX
Poslaním spoločnosti LYNX – spoločnosť s ručením obmedzeným
Košice je poskytovať zákazníkom riešenia s vysokou pridanou
hodnotou v oblasti bezpečnosti informačných systémov,
implementácie

špecializovaných

informačných

systémov

a budovania informačných a komunikačných technológií
infraštruktúry v súlade s požiadavkami legislatívy SR, EÚ,
medzinárodnými štandardmi a najlepšími svetovými praktikami.

5

Výročná
správa 2019

VÝZNAMNÍ ZÁKAZNÍCI
ŠTÁTNA SPRÁVA
A VEREJNÉ INŠTITÚCIE
ŷ Centrum výcviku Lešť
ŷ Finančné riaditeľstvo SR

UNIVERZITY
ŷ Akadémia ozbrojených síl generála Milana
Rastislava Štefánika

ŷ Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie

ŷ Ministerstvo obrany SR
ŷ Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR
ŷ Ministerstvo vnútra SR
ŷ Ministerstvo životného prostredia SR
ŷ Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
ŷ Národná banka Slovenska
ŷ Národné centrum zdravotníckych informácii
ŷ Slovenský hydrometeorologický ústav

FINANČNÉ SLUŽBY
ŷ Generali Poisťovňa, a. s.
ŷ Tatra banka, a.s.

DOPRAVA
ŷ Letisko Košice - Airport Košice, a.s.
ŷ Železnice Slovenskej republiky

ŷ Štátna ochrana prírody
ŷ Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a
informatizáciu

TELEKOMUNIKÁCIE A IT
ŷ TTC Teleport, s.r.o.

ENERGETIKA
ŷ Slovenská elektrizačná prenosová sústava a.s.
ŷ Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
ŷ OKTE, a.s.
ŷ Východoslovenská energetika a.s.
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PRIEMYSEL
ŷ Jaguar Land Rover Slovakia s.r.o.
ŷ Magneti Marelli Slovakia, s.r.o.
ŷ Pivovary Topvar, a. s

ČINNOSŤ LYNX TÍMU
V ROKU 2019

ODBOR PROJEKTOVÉHO MANAŽMENTU
Spoločnosť LYNX v roku 2019 pokračovala v realizácii komplexnejších projektov ako aj poskytovaniu servisných
služieb na zrealizovaných projektoch, ktoré zasahovali cez celé portfólio firmy. K úspešnej realizácii IT projektov bolo
nevyhnutné aj zvládnutie riadenia projektov, čo v spoločnosti LYNX zabezpečuje odbor projektového manažmentu.
Úlohou odboru bolo personálne obsadenie projektov na pozícii projektový manažér so skúsenosťami z oblasti budovania
infraštruktúry, vývoja softvéru a zabezpečovania servisných služieb. Riadenie projektov bolo flexibilne prispôsobované
požiadavkám a prostrediu zákazníka najmä z pohľadu metodiky PRINCE 2.
Odbor projektového manažmentu v priebehu roka 2019 pokračoval v budovaní a dohľade interných procesov
smerujúcich k efektívnejšiemu riadeniu interných aj externých zdrojov. Rovnako tak prebiehalo aj potrebné vzdelávanie
projektových manažérov k získaniu a udržaniu certifikátov IPMA, ITIL, Prince 2 Practicioner ako aj aktuálnych trendoch
ICT.
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ODBOR KYBERNETICKEJ
BEZPEČNOSTI
Odbor kybernetickej bezpečnosti - OKB v roku 2019 vykonával
svoje činnosti prevažne na komplexných projektoch v oblasti
kybernetickej bezpečnosti, bezpečnostnej dokumentácie,
zabezpečenia kontinuity činností a poskytovaní servisných
služieb.
Vo

verejnom

sektore

realizovali

naše

tímy

projekty

vo viacerých segmentoch. V súkromnom sektore zase
prevládali projekty pre zákazníkov pôsobiacich v Energetikom
a Dopravnom priemysle.
Okrem realizácie projektov, vykonával odbor OKB pre
našich zákazníkov v roku 2019 tiež servisné činnosti tzv. SLA
(niektoré v režime 24x7) v oblastiach sieťovej bezpečnosti,
bezpečnosti koncových zariadení, v oblasti monitorovania
bezpečnostnej situácie a riešenia incidentov, udržania
legislatívnych podmienok riadenia informačnej bezpečnosti
a nastavenia úrovne ochrany utajovaných skutočností.
Odbor takisto vykonával obchodnú a technickú činnosť
v

oblasti

ochrany

koncových

zariadení

s

pomocou

antivírových/antimalware riešení v segmente SMB:

novej generácie ochrany sieťovej bezpečnosti

poskytovanie služieb SOC

novej generácie ochrany koncových zariadení

zachovania kontinuity činností

aplikačnej bezpečnosti, penetračných testov

pokročilého monitorovania bezpečnosti a riešenia

a forenznej analýzy

incidentov, aj s pomocou kognitívnych metód

Odbor zabezpečoval pokrytie obchodných aj technických certifikácií nevyhnutných pre dosiahnutie technologických
partnerstiev s našimi partnermi. Za všetkých môžeme spomenúť napríklad: McAfee, F5, Cisco, ESET, Fortinet,
Forcepoint, CheckPoint, TrendMicro, RedHat či IBM.
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Ako už bolo spomenuté, v rámci týchto aktivít odbor tiež zabezpečoval kompletné pokrytie obchodných a technických
certifikácií potrebných pre dosiahnutie najvyššej možnej úrovne partnerstva so spoločnosťou ESET – Platinum Partner.
V roku 2019 odbor prezentoval spoločnosť LYNX na viacerých podujatiach a workshopoch. Za všetky môžeme uviesť
odbornú prezentáciu členov nášho tímu na konferenciách ako ITAPA 2019 alebo Techsummit 2019.

ODBOR INFRAŠTRUKTÚRNE RIEŠENIA
Odbor Infraštruktúrne riešenia realizoval v roku 2019 viacero
projektov so širokým zameraním služieb a technológii. Jednalo sa
o riešenia prevažne z oblastí:
služby servisnej podpory
návrhové činnosti
budovanie a re-dizajn sietí LAN/WAN, dátových centier
infraštruktúrne prostredia pre:
→ o aplikácie zahŕňajúcich serverovú infraštruktúru, dátové
úložiská, virtualizačné, kontajnerizačné a zálohovacie
komponenty
→ virtuálne desktopy
implementáciu komplexných WiFi riešení
výstavbu štruktúrovaných kabelážnych systémov
návrhu, implementácie a rozvoja vlastného produktu
v oblasti monitoring fyzikálnych veličín priestorov DC
V rámci projektov boli aktivity odboru smerované primárne do oblastí verejného sektora. Zo súkromného sektora
to boli hlavne projekty pre oblasť automobilového priemyslu či dopravy. Tieto projekty boli zamerané na budovanie
nových systémov, rozvoj existujúcich riešení a aj ich podporu.
Kvalitu poskytovaných nami poskytovaných služieb potvrdzujú aj získané či obnovené certifikáty a partnerstvá,
akými sú napríklad:
Cisco Advanced Enterprise Networks Architecture Specialization, Advanced Data Center Architecture Specialization,
VMware Solution Provider Enterprise level s kompetenciami Cloud Provider, Desktop Virtualization, Hyper-Converged
Infrastructure, Network Virtualization a Server Virtualization, kompetenciu Microsoft Datacenter Gold, HPE Silver
Partner – Hybrid IT a Red Hat – Advanced Business Partner.
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ODBOR APLIKÁCIE
Odbor Aplikácie v roku 2019 prispieval svojimi aktivitami k napĺňaniu vízie spoločnosti v oblasti realizácie informačných
systémov a vytvorenia silného postavenia na slovenskom trhu v oblasti budovania informačných systémov.
V roku 2019 odbor úspešne realizoval viacero projektov, či už pre verejný alebo súkromný sektor. Medzi
najvýznamnejšie projekty je možné zaradiť najmä implementovanie nových funkcionalít do existujúcich riešení v oblasti
dátovej analýzy, spracovania veľkoobjemových dát, podpory logistických požiadaviek a krízového vyrozumievania.
Odbor naďalej rozvíjal unikátny produkt MIDS v oblasti globálneho monitorovania zariadení zohľadňujúc aktuálne
potreby zákazníkov.

Odbor, ako relevantná autorita, v priebehu celého roka poskytoval aktívnu podporu v aplikačnej oblasti pri
prebiehajúcich projektových prípravách, či samotných projektoch. Zároveň pre existujúcich zákazníkov poskytoval
podporu na základe tzv. Service Level Agreement-u (SLA) pre úspešne implementované projekty z minulosti.
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ROZVOJ, MARKETING A HR

V roku 2019 tím zodpovedný za sekcie stratégie, marketingu a HR vypracoval v rámci sekcie stratégie viacero analýz.
V oblasti marketingu sme pokračovali v aktivitách, ktoré pomáhali zlepšovaniu postavenia našej značky na trhu a
budovaniu partnerstiev na rôznych úrovniach.
Vykonané aktivity boli predovšetkým so zameraním na náš web a prípravu našich marketingových materiálov. V oblasti
HR sme zase participovali pri výbere nových členov našej spoločnosti a pri tvorbe HR politík.
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HOSPODÁRSKE VÝSLEDKY
VÝVOJ HOSPODÁRSKYCH UKAZOVATEĽOV
SÚVAHA - MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ ŠTRUKTÚRA

Aktíva

2015

2016

2017

2018

2019

% podiel 2019

Nehmotný investičný majetok

856 551

848 801

843 717

838 634

833 616

4,7

Hmotný investičný majetok

341 332

374 637

335 153

340 153

343 795

1,9

61 621

81 518

101 847

63 938

498 713

2,8

1 346 689

2 660 985

2 851 500

3 000 024

5 844 088

32,8

16 668 180

6 083 475

6 004 046

5 542 539

10 274 970

57,6

Ostatné aktíva

10 233

5 044

165 615

6 717

40 517

0,2

Aktíva celkom

19 284 606

10 054 460

10 301 878

9 792 005

17 835 699

100

2015

2016

2017

2018

2019

% podiel 2019

4 207 977

2 412 335

2 677 034

4 379 986

6 529 026

37

Rezervy

190 985

144 903

139 087

223 465

231 852

1

Záväzky

14 885 644

7 497 222

7 485 757

5 188 554

11 074 821

62

Pasíva celkom

19 284 606

10 054 460

10 301 878

9 792 005

17 835 699

100

Zásoby
Pohľadávky z obchodného
styku
Finančný majetok

Pasíva
Vlastné imanie

Sumy sú uvedené v eurách.
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VÝVOJ HOSPODÁRSKYCH VÝSLEDKOV 2015-2019
PREHĽAD NÁKLADOV A VÝNOSOV
v EUR

k 31.12.2015

k 31.12.2016

k 31.12.2017

k 31.12.2018

k 31.12.2019

Tržby za predaj tovaru

26 646 900

5 457 694

4 627 538

7 809 813

13 856 605

17 711 364

4 177 025

2 115 984

5 979 051

11 424 028

Obchodná marža

8 935 536

1 280 669

2 511 554

1 830 762

2 432 577

Tržby za predaj služieb

18 894 452

9 224 620

7 789 412

14 465 415

19 202 108

14 389 118

4 373 893

5 779 264

8 916 891

12 980 772

Pridaná hodnota

13 440 870

6 131 396

4 521 702

7 379 286

8 653 913

Osobné náklady

8 939 226

3 899 529

3 848 964

4 815 555

5 410 939

Dane a poplatky

13 976

11 255

9 130

9 776

13 779

Ostatné prevádzkové výnosy

20 428

18 533

6 656

5 611

18 292

Ostatné prevádzkové náklady

136 987

158 577

155 903

222 873

269 044

112 910

153 237

157 348

159 382

188 774

4 258 199

1 927 331

357 013

2 177 311

2 789 669

Finančné výnosy

53 067

37 481

40 574

54 385

27 217

Finančné náklady

83 179

37 628

49 988

54 540

66 907

-30 112

-147

-9 414

-155

-39 690

940 245

434 985

82 900

474 204

600 939

3 287 842

1 492 199

264 699

1 702 952

2 149 040

0

0

0

0

0

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdaneni

3 287 842

1 492 199

264 699

1 702 952

2 149 040

Výsledok hospodárenia z prevádzkovej činnosti

4 258 199

1 927 331

357 013

2 177 311

2 789 669

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

3 287 842

1 492 199

264 699

1 702 952

2 149 040

Pridaná hodnota

13 440 870

6 131 396

4 521 702

7 379 286

8 653 913

Obchodná marža

8 935 536

1 280 669

2 511 554

1 830 762

2 432 577

Náklady

42 327 005

13 231 553

12 199 481

20 632 272

30 955 182

Výnosy

45 614 847

14 723 752

12 464 180

22 335 224

33 104 222

3 287 842

1 492 199

264 699

1 702 952

2 149 040

Náklady

42 327 005

13 231 553

12 199 481

20 632 272

30 955 182

Tržby za predaj tovaru

26 646 900

5 457 694

4 627 538

7 809 813

13 856 605

Tržby za predaj služieb

18 894 452

9 224 619

7 789 412

14 465 415

19 202 108

Zisk po zdanení

3 287 842

1 492 199

264 699

1 702 952

2 149 040

Náklady vynaložené na predaný tovar

Výrobná spotreba

Odpisy hmotného a nehmotného inv.majetku
Výsledok hospodárenia z prevádzkovej činnosti

Zúčt.rezerv a oprav.položiek do fin.výnosov
Výsledok hospodárenia z finačnej činnosti
Daň z príjmov z bežnej činnosti
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti

Zisk po zdanení

Sumy sú uvedené v eurách.
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AKTÍVA 2019
Ostatné aktíva

20000000

Finančný majetok
Pohľadávky z obchodného styku
Zásoby
15000000

Hmotný investičný majetok
Nehmotný investičný majetok

10000000

5000000

0
k 31.12.2015

k 31.12.2016

k 31.12.2017

k 31.12.2018

k 31.12.2019

Sumy sú uvedené v eurách.

PASÍVA 2019
Záväzky

20000000

Rezervy
Vlastné imanie
15000000

10000000

5000000

0
k 31.12.2015

Sumy sú uvedené v eurách.
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k 31.12.2016

k 31.12.2017

k 31.12.2018

k 31.12.2019

33 104 222

22 335 224

20 632 272

12 464 180

Výnosy
Zisk

12 199 481

Naklady

14 723 752

13 231 553

30 955 182

45 614 847

42 327 005

HOSPODÁRSKE VÝSLEDKY 2015 - 2019

Sumy sú uvedené
v eurách.
+3 287 842
2015

+1 492 199
2016

+ 264 699
2017

+1 702 952
2018

+2 149 040
2019

ZÁVÄZKY VOČI ŠTÁTU A INÝM
ORGANIZÁCIÁM
Spoločnosť LYNX si zakladá na dobrých obchodných vzťahoch, a preto aj v roku 2019 uhrádzala všetky svoje záväzky
v predpísanej lehote splatnosti. Starostlivosť venovala záväzkom voči vlastným zamestnancom, všetkým druhom daní
a odvodom pre inštitúcie sociálneho, zdravotného a dôchodkového zabezpečenia.
Splnenie dohodnutých záväzkov voči dodávateľom, a to ako finančných, tak aj vecných, bolo prioritou, keďže je to
jednou z hlavných podmienok stabilne fungujúcich dodávateľsko – odberateľských vzťahov.
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SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA
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ĽUDSKÉ ZDROJE
K 31.12.2019 LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (ďalej len „spoločnosť LYNX“) zamestnávala 99
zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere. Priemerný prepočítaný evidenčný počet zamestnancov k 31. 12. 2019
bol 99,75 zamestnanca.

VZDELANOSTNÁ ŠTRUKTÚRA ZAMESTNANCOV V ROKU 2018
Dosiahnuté vzdelanie:

Počet zamestnancov:

Vysokoškolské vzdelanie I. stupňa (bakalárske)

7

Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

72

Vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

3

Úplné stredné odborné vzdelanie

13

Odborné vzdelanie

4

VZDELÁVANIE
Zamestnávateľ v roku 2019 pokračoval v nastavenom vzdelávacom procese s cieľom koordinácie a zabezpečovania
sústavného vzdelávania zamestnancov spoločnosti LYNX, zosúladenia kvalifikačnej úrovne zamestnancov
s cieľmi, úlohami, inováciami a potrebami spoločnosti LYNX do budúcich období. Hlavný cieľ vzdelávacieho procesu
bol zameraný na udržanie odbornej úrovne zamestnancov spoločnosti a dosiahnutia certifikácie zamestnancov
v jednotlivých oblastiach profesného vzdelávania, ktoré odrážajú potrebu trhu a rozsah jednotlivých vykonávaných
činností v rámci poskytovaných technológií obchodným partnerom spoločnosti LYNX.
Zo strany spoločnosti LYNX bol zamestnancom poskytnutý dostatočný časový priestor na sebavzdelávanie,
aby si zdokonaľovali svoje odborné vedomosti a zručnosti.
Vynaložené náklady na vzdelávanie v roku 2019 t. j. priame náklady na vzdelávanie za školenia, skúšky certifikácie
predstavovali k 31.12.2019 finančnú čiastku v objeme 66 701,- €. Finančná čiastka 66 701,- € predstavuje len priame
náklady na vzdelávací program, t. j. úhradu nákladov za zápisné na školenia, certifikácie, skúšky a samotné študijné
materiály.
V roku 2019 boli na vzdelávanie zamestnancov vynaložené aj ďalšie nepriame náklady, t. j. čas vykázaný zamestnancami
na osobnú certifikáciu, technologické konferencie, osvojenie nových technológií čo v prepočte predstavovalo
249 919,- €.
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Ak si zhrnieme priame a nepriame náklady vynaložené na vzdelávanie, tak v priebehu roka 2019 spoločnosť LYNX
vynaložila na vzdelávanie zamestnancov celkovú sumu 316 620,- € čo predstavuje takmer 2,5 násobný nárast
v porovnaní s rokom 2018.

SOCIÁLNA POLITIKA
Spoločnosť LYNX v roku 2019 v rámci programu sociálneho zabezpečenia a benefitov vynaložila finančné prostriedky
na rôzne prospešné benefity pre zamestnancov zamerané na kultúru, šport a zdravie.
Vedenie spoločnosti umožnilo zamestnancom spoločnosti príležitostne v stanovenom rozsahu vykonávať prácu
z domu (Home Office), čo zamestnanci spoločnosti považujú za veľmi kladný benefit.

POVINNOSTI VOČI ŠTÁTU A INÝM ORGANIZÁCIÁM
Spoločnosť LYNX si uvedomuje svoju zodpovednosť voči štátu, svojím zamestnancom, zákazníkom, a partnerom,
a preto uhrádza všetky svoje záväzky v predpísanej lehote splatnosti.
Zvláštnu starostlivosť venuje záväzkom voči vlastným zamestnancom, všetkým druhom daní a odvodom pre inštitúcie
sociálneho, zdravotného a dôchodkového zabezpečenia. Splnenie dohodnutých záväzkov voči dodávateľom,
a to ako finančných, tak aj vecných, je jednou z hlavných podmienok stabilne fungujúcich dodávateľsko – odberateľských
vzťahov. Spoločnosť v súlade s prijatým systémom riadenia kvality vyberá a hodnotí dodávateľov, aby bola schopná
dlhodobo spĺňať požiadavky na kvalitu poskytovaných služieb.

ETICKÝ KÓDEX
Základné procesy v spoločnosti sú vytvorené a riadené s dôrazom na zabezpečenie flexibility obchodnej činnosti
a za účelom maximálnej ústretovosti voči zákazníkovi. Vo svojej činnosti kladieme permanentný dôraz na kvalitu
všetkých činností.
Spoločnosť sa zaväzuje vo svojich podnikateľských aktivitách rešpektovať zákony SR a EÚ, dodržiavať pravidlá
hospodárskej súťaže, nepodporovať konkurenciu, správať sa v súlade s dobrými mravmi a prispievať k vytváraniu
spoločenského dobra.
Takisto vníma ochranu životného prostredia ako hodnotu a podporuje taký spôsob podnikania, ktorý je v súlade
s koncepciou trvale udržateľného rozvoja. Spoločnosť je aj súčasťou spoločenského diania a preto cíti potrebu podeliť
sa s výsledkami svojich úspechov formou sponzoringu, ktorý smeruje najmä do podpory vzdelávania mladých ľudí,
ktorí sú odkázaní na pomoc druhých.
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ZÁVÄZOK K ZÁKAZNÍKOM
Predpokladom úspešného a trvalého obchodného vzťahu je čestný a korektný prístup voči zákazníkom, uspokojovanie
ich potrieb a záujmov. Správanie voči zákazníkom je diskrétne, zdvorilé, bez predsudkov, akéhokoľvek zvýhodňovania
a diskriminácie.
Spoločnosť sa zaväzuje používať iba legitímne obchodné metódy a informácie získané od zákazníka považuje
za dôverné. Spoločnosť považuje nadštandardný prístup k zákazníkovi a chápanie jeho potrieb za kľúčový prvok
k dlhodobému a spokojnému partnerstvu.

ZÁVÄZOK VOČI OBCHODNÝM PARTNEROM
V rámci vzťahu medzi obchodnými partnermi zapojenými do spoločného obchodu, je jedným z najdôležitejších
aspektov vzájomná dôvera a úcta. Všetky informácie o vzťahoch s obchodnými partnermi sa považujú za dôverné.
Meno spoločnosti je kľúčovou devízou spoločnosti, preto je citlivo chránené. Spoločnosť sa zaväzuje vytvárať rovnaké
podmienky pre všetkých svojich partnerov.
V rámci zachovania vyššie spomínanej dôvery a úcty partnerstva, spoločnosť neoslovuje s pracovnými ponukami
zamestnancov partnerských firiem. Ak by prechod zamestnanca z partnerskej organizácie nastal, je tak možné len zo
zamestnancovej iniciatívy a uistení sa partnera, že je to v poriadku.

ZÁVÄZOK KU KONKURENCII
Spoločnosť rešpektuje na najvyššej úrovni zákony upravujúce vzťahy s konkurentmi, jednanie s konkurenciou je vždy
čestné a v súlade so zásadami spravodlivých a otvorených pravidiel súťaže a rovnako tak v záujme dobrého mena
celého odvetvia. Rešpektovanie dobrého mena konkurencie i jej majetku je na rovnakej úrovni.
Spoločnosť sa zaväzuje jednať so všetkými konkurentmi ako s rovnocennými subjektami, a nikdy sa neusiluje
o získavanie informácií o konkurentoch nezákonnými, alebo nečestnými praktikami. Taktiež sa zaväzuje dodržiavať
férovú súťaž a odmieta akékoľvek monopolistické tendencie.
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ZÁVÄZOK ZAMESTNANCOV
Spoločnosť očakáva od svojich zamestnancov jednotlivo slušné správanie s prejavom rešpektu voči svojim kolegom,
či nadriadeným. Každý zamestnanec spoločnosti sa usiluje o vytváranie a udržiavanie dobrého mena spoločnosti
medzi jej obchodnými partnermi, zákazníkmi a v očiach širokej verejnosti a nepodnikne žiadne aktivity, ktoré by mohli
poškodiť dobré meno skupiny a tým jej spôsobiť ekonomickú či inú ujmu alebo stratu. Zároveň je od zamestnancov
vyžadované profesionálne vystupovanie aj v nečakaných krízových situáciách.

ZÁVÄZOK K SVOJMU PROSTREDIU
Spoločnosť presadzuje dôležitosť minimalizácie ekologickej záťaže v rámci životného prostredia. Vzhľadom na lokálne
komunity je spoločnosť otvorená rôznej pomoci podľa potreby a danej situácie. Taktiež vníma za dôležité dôsledne
sledovať konečného požívateľa výhod všetkých vynaložených dobročinných prostriedkov.

ZÁVÄZOK K SVOJIM ZAMESTNANCOM
Spoločnosť si vysoko cení každého svojho zamestnanca a akákoľvek diskriminácia je preto neprijateľná. Dôležitým
aspektom je taktiež primeraná úcta k fyzickému i psychickému zdraviu zamestnanca, čo sa javí aj z pohľadu trpezlivosti
pri zložitej životnej situácii zamestnanca.

50

Výročná
správa 2019

“ Chránime ľudské a materiálne hodnoty. „
Filozofia LYNX
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KOŠICE
Gavlovičova 9
040 17 Košice

T: +421 55 727 17 17
E: lynx@lynx.sk

BRATISLAVA
Jelačičova 8A
821 08 Bratislava

T: +421 2 501 065 11
E: lynxba@lynx.sk

CERTIFIKÁTY
STN EN ISO 9001
STN OHSAS 18001
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STN EN ISO 14001
STN ISO/IEC 27001

