
 

 

IMS Politika 2021 

Politika IMS je strategickým dokumentom, ktorým sa naša spoločnosť zaväzuje riadiť svoje činnosti a rozvoj svojich 
aktivít v oblasti riadenia kvality, bezpečnosti práce a životného prostredia s dôrazom na aktuálne potreby a trendy 
v segmente stavebníctva. Poskytovanými riešeniami sa chceme presadiť ako dôveryhodný a spoľahlivý partner, 
ponúkajúci technické, ekonomické i environmentálne benefity pre našich zákazníkov.  

Hlavné zásady v oblasti Kvality : 
 

▪ Trvalo udržateľný rast spoločnosti, jej úspešný rozvoj a optimalizáciu podnikateľských aktivít dosiahnuť 
fungujúcim, neustále sa zlepšujúcim integrovaným manažérskym systémom a aktívnym zapojením všetkých 
zamestnancov do procesu trvalého zlepšovania IMS. 
 

▪ Maximálnu orientáciu na zákazníka v realizačných procesoch zabezpečiť ich neustálym optimalizovaním a 
rozširovaním spektra služieb, ktoré sú ponúkané zákazníkom. Získaním si dôvery zákazníkov upevňovať a 
posilňovať našu pozíciu na stavebnom trhu. 
 

▪ Systematickým vzdelávaním podporiť osobný a profesijný rast, odbornosť a zručnosti zamestnancov a zabezpečiť 
ich intenzívnu účasť na uplatňovaní zásad IMS, predovšetkým zodpovednosťou za kvalitu vlastnej vykonávanej 
práce, zvyšovaním povedomia zamestnancov v oblasti zodpovednosti za vlastné zdravie a zdravie ostatných osôb 
na pracovisku.  
 

▪ Odhaľovanie nezhôd v kvalite procesov využívať ako zdroj poučenia a kľúč k odhaleniu a odstráneniu systémovej 
chyby, ktorá viedla k ich vzniku. Stanovením preventívnych opatrení vytvárať podmienky pre elimináciu 
pravdepodobnosti vzniku mimoriadnych udalostí s negatívnym vplyvom na životné a pracovné prostredie a 
minimalizáciu počtu pracovných rizík, počtu pracovných úrazov a zamedzeniu vzniku ochorení z povolania. 
 

▪ Pravidelným preskúmavaním integrovaného manažérskeho systému a neustálym a trvalým zlepšovaním 
používaných technológií a postupov zlepšovať kvalitu procesov, znižovať dopady z našich činností a používaných 
produktov na životné prostredie a zvyšovať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. 

 

▪ Rešpektovaním etických zásad a dodržiavaním všetkých zmluvných a dohodnutých podmienok vytvárať dlhodobé 
korektné vzťahy so svojimi obchodnými partnermi. 

 

▪ Viesť konštruktívny dialóg so zamestnancami firmy, ale aj s ďalšími občanmi a záujmovými skupinami k 
pochopeniu prijatých cieľov, programov a plánov a následne informovať o dosiahnutých výsledkoch. 

Hlavné zásady v oblasti Životného prostredia : 
 

▪ Dodržiavať platné ustanovenia všetkých právnych požiadaviek súvisiacich s ochranou životného prostredia a 
bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci. Spolupracovať s príslušnými orgánmi štátnej správy a orgánmi 
samospráv, záujmovými skupinami v miestach pôsobenia s cieľom plného rešpektovania štátnej a regionálnej 
environmentálnej politiky. 
 

▪ Zvyšovať úroveň starostlivosti o životné prostredie – kladením dôrazu na minimalizovanie produkcie odpadu, 
dôslednú separáciu odpadu a hospodárne využívanie energií. 

 

▪ Zvýšením efektívnosti našich výrobno-technologických postupov a logistických procesov realizovať preventívne 
a hospodárske opatrenia v oblasti spotreby energie a produkcie odpadov. 

Hlavné zásady v oblasti Bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci  : 
 

▪ Bezpečnosť na prvom mieste. Vedenie spoločnosti sa zaväzuje poskytovať bezpečné a zdravé pracovné 
podmienky na prevenciu pracovných úrazov a poškodenia zdravia , ktoré sú primerané účelu, veľkosti, 
súvislostiam organizácie a špecifickej povahe vlastných rizík a príležitostí BOZP ako pre našich zamestnancov, 
tak aj pre zamestnancov subdodávateľov a ostatné zainteresované strany. 
 

▪ Dodržiavanie všetkých príslušných právnych predpisov a požiadaviek v oblasti BOZP. 
 

▪ Zaistiť, aby boli poskytnuté všetky zdroje, školenia a dohľad súvisiaci s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci 
ako aj elimináciu nebezpečenstva a znižovanie rizík BOZP. 

 
▪ Zaistiť, aby boli, aby zdokumentované informácie v oblasti BOZP boli pravidelne odkomunikované so všetkými 

zamestnancami spoločnosti. 
 

▪ Vedenie spoločnosti sa ďalej zaväzuje trvale zlepšovať systém BOZP 
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