
Ľudské práva   

Naša spoločnosť rešpektuje politiku základných práv a slobôd ktorá je predpokladom budovania modernej a demokratickej 

spoločnosti. Ľudské práva budeme preto dôsledne chrániť a podporovať. Striktne sa riadime dodržiavaním základných práv a 

slobôd ktoré sú chránené vnútroštátnou normou najvyššej právnej sily – ústavou, ako aj ďalšími zákonmi. Zároveň sa riadime 

všetkými medzinárodnými dohovormi v oblasti ľudských práv, ktoré majú prednosť pred vnútroštátnou legislatívou. 

 

Zamestnanecká politika 

Naša spoločnosť nepodporuje a zároveň odmieta akúkoľvek detskú prácu, obchodovanie s ľuďmi otroctvo. Vedome 

nepodporujeme akékoľvek spoločnosti, ktoré využívajú niektorú z foriem detskej práce, otroctva alebo obchodovanie s ľuďmi. 

Neustále rozvíjame profesionálny rast svojich zamestnancov ich sústavným vzdelávaním. Súčasne sa snažíme vytvárať 

predpoklady starostlivosťou o pracovné prostredie zamestnancov vytváraním dôstojných pracovných miest a poskytovaním 

ekonomických a ďalších  istôt. Pre uspokojenie zákazníkov a akcionárov požadujeme od svojich zamestnancov 

plnohodnotnú, kvalitnú a profesionálnu prácu. Takéto ciele dosahuje efektívnou, produktívnou a stabilnou prevádzkou v 

súčinnosti s platnou legislatívou a sústavným zlepšovaním vlastných čiastkových procesov vplývajúcich na spokojnosť 

zákazníka a kvalitu produktu. K naplneniu Politiky kvality udržujeme dobré partnerské vzťahy so svojimi subdodávateľmi.

    

 

Boj proti korupcii 

Zamestnanci, konatelia a osoby zastupujúce spoločnosť, nesmú priamo, nepriamo alebo cez sprostredkovateľa, žiadať alebo 

ponúkať úplatok pre seba alebo pre inú osobu alebo iným nevhodným spôsobom ovplyvňovať verejných činiteľov, 

obchodných partnerov alebo subdodávateľov. Taktiež sme prijali opatrenia aby osoby zastupujúce našu spoločnosť konali v 

zhode s anti korupčnou legislatívou. 

 

Životné prostredie  

Základným krédom práce spoločnosti je vyvinúť maximálne úsilie pre potreby svojich zákazníkov a poskytovať kvalitné a 

spoľahlivé služby pri maximálnej miere bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. S minimálnym dopadom na životné prostredie 

a s dodržiavaním zásad spoločenskej zodpovednosti. Dodržiavať všetky predpisy a nariadenia upravujúce vzťahy k 

životnému prostrediu, ktoré súvisia s činnosťou spoločnosti. Neustále sa snažíme zlepšovať vzťah medzi spoločnosťou a 

ochranou životného prostredia. Postupnou ekologizáciou procesov obchodných činnosti a servisu, prípadne nakupovaných 

technológií zlepšovať pracovné prostredie a aktívne ochraňovať životné prostredie a jeho zložky. Pri obstarávaní nových 

technológií sa zamerať na zariadenia s maximálnou energetickou efektivitou  a posudzovať vplyv týchto zariadení na životné 

prostredie. Sústrediť pozornosť k čo najväčšej úspore surovín a energií. V miestach zberu a manipulácie s odpadmi 

zabezpečovať trvale bezpečnú manipuláciu s odpadmi. Informovať všetky strany ako čo najviac  znižovať environmentálnu 

záťaž. Zvyšovať povedomie zamestnancov a zainteresovaných strán v oblasti životného prostredia. 


