D č. 6 VÍZIA, STRATÉGIA A POLITIKA KVALITY,
ENVIRONMENTU A BOZP
Vízia - poslanie
Víziou spoločnosti je byť dynamickou, modernou, uznávanou stavebnou a obchodnou
spoločnosťou so stabilným podielom na stavebnom trhu. Rozvoj našej spoločnosti je
orientovaný na dlhodobú finančnú stabilitu, zachovanie súčasného podielu na stavebnom trhu v
prostredí trhovej ekonomiky, konkurencieschopnosť na trhu a zabezpečenie trvalého zvyšovania
spokojnosti zainteresovaných strán.
Poslaním našej spoločnosti je poskytovať spoľahlivé, profesionálne služby v oblasti stavebnej
výroby, orientované na potreby a požiadavky zákazníkov.

Stratégia na roky 2020-2025
Zámerom našej spoločnosti je stav, ktorý chce spoločnosť
produkcie nasledovnou stratégiou :

dosiahnuť v oblasti

stavebnej

udržať a neustále zlepšovať postavenie spoločnosti na trhu v oblasti stavebnej činnosti,
zlepšovať životaschopnosť a ekonomickú prosperitu v súlade s platnými právnymi
požiadavkami a zlepšovať uspokojovanie potrieb zainteresovaných strán.

POLITIKA KVALITY, ENVIRONMENTU A BOZP
Snahou vrcholového vedenia spoločnosti je trvalé poskytovanie kvalitných produktov svojim
zákazníkom pri súčasnom zachovávaní zásad ochrany životného prostredia a bezpečnosti práce.
Vyjadrením tejto snahy je zavedený systém manažérstva kvality podľa normy STN 9001:2016,
environmentálneho manažérstva podľa normy STN 14001:2016 a systému manažérstva BOZP
podľa normy STN 45001:2019.
Integrovaný systém manažérstva sa uplatňuje v príprave a realizácií stavebnej činností v oblasti
občianskej, bytovej, priemyselnej výstavby a inžinierskych stavieb.
Vychádzajúc zo strategického smerovania spoločnosti vrcholový manažment spracoval
nasledovnú politiku integrovaného systému manažérstva.
1. Zaväzujeme sa poskytovať bezpečné a zdravé pracovné podmienky na prevenciu

pracovných úrazov a poškodzovania zdravia, ktoré sú primerané účelu, veľkosti,
súvislostiam spoločnosti a špecifickej povahe vlastných rizík a príležitosti BOZP.
2. Systémovým riadením a kontrolou prác na stavbách prispievať k zvyšovaniu kvality

produktov, k plánovanému riadeniu rizík procesov a stavieb, environmentálnych aspektov
a ich vplyvov a elimináciou rizík v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov.
3. Stálym poskytovaním a účelným využitím zdrojov sa vrcholový manažment zaväzuje trvale

zlepšovať ISM a jeho environmentálne správanie, na
zabezpečenie prevencie pri
znečisťovaní životného prostredia, zranení a poškodení zdravia.

4. Spoločnosť sa zaväzuje plniť právne požiadavky a iné požiadavky pri činnostiach na

stavbách, i mimo nich s minimálnym negatívnym dopadom na životné prostredie
a s maximálnou bezpečnosťou a ochranou zdravia pracovníkov a partnerov.
5. Venovať zvýšenú pozornosť požiadavkám zainteresovaných strán formou komunikácie

a monitoringu.
6. Udržať si miesto na stavebnom trhu využívaním svojich silných stránok, príležitostí

a elimináciou hrozieb. Zároveň politika ISM poskytuje rámec na stanovenie cieľov ISM.
7. Zaväzuje sa zabezpečovať pre pracovníkov a zástupcov zamestnancov konzultácie a ich

spoluúčasť na riadiacej činností, ako aj zvyšovaní povedomia o ochrane životného
prostredia a dodržiavania zásad ochrany zdravia a bezpečnosti práce.
8. Zvýšenou aktivitou všetkých pracovníkov spoločnosti postupne znižovať počet a závažnosť

nehôd pri stavebných prácach, prípadov ohrozenia životného prostredia a pracovných
úrazov.
Je a naďalej bude snahou vrcholového manažmentu spoločnosti zabezpečiť trvalé plnenie
vyššie uvedenej politiky ISM v súlade so stanovenou stratégiou a záväzkom spoločnosti.
Napĺňanie vytýčenej politiky ISM patrí medzi základné povinnosti všetkých zamestnancov
spoločnosti.
V Spišskej Novej Vsi 29.04.2019
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