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1. Politika kvality
 Našou prioritou je spokojný zákazník, ktorý si vybral našu spoločnosť a je nami
dodanými službami spokojný tak, že chce v spolupráci pokračovať.
 Aby zákazník bol spokojný, je kvalita najvyššou prioritou našej spoločnosti.
 Zabezpečujeme splnenie zákonných noriem a požiadaviek pri svojich činnostiach
a službách.
 Vytvárame partnerské vzťahy s našimi dodávateľmi, ktoré nám pomáhajú pružne
reagovať na požiadavky.
 Osobnou zodpovednosťou každého pracovníka firmy a vhodnou deľbou práce
zaisťujeme profesionálnu úroveň služieb našej spoločnosti.
 Vedenie spoločnosti je garantom skutočnosti, že zaisťovanie kvality vykonávaných
služieb a prác je neoddeliteľnou súčasťou filozofie spoločnosti.
 Vedenie spoločnosti sa zaväzuje podporovať návrhy na trvalé zlepšovanie
v systéme manažérstva kvality.

2. Politika ochrany životného prostredia
 Našou prioritou je vykonávať činnosti a služby v súlade so zásadami ochrany
životného prostredia, čo zaisťujeme okrem iného utužovaním povedomia
pracovníkov o ochrane životného prostredia, ich osobnou angažovanosťou a
vhodným členením zodpovedností.
 Aby bolo predchádzané znečisťovaniu životného prostredia a bolo dosiahnuté
neustále zlepšovanie systému riadenia ochrany životného prostredia, je tento
systém udržovaný v súlade s normami ISO 14001, štandardu SCC a EMAS.
 Zabezpečujeme splnenie všetkých relevantných platných zákonných noriem a
iných požiadaviek ochrany životného prostredia pri svojich činnostiach a službách.
 Máme vytvorené komunikačné kanály pre účinné komunikovanie i s externými
zainteresovanými stranami.
 Na našich stavbách i stálych objektoch je udržiavaný poriadok a sú k dispozícií
havarijné prostriedky, čo je našou dobrou vizitkou nielen pre zákazníkov.
 Používame technológie šetrné k životnému prostrediu – bezvýkopová realizácia
nových kanalizačných radov a prípojok a bezvýkopové sanačné technológie, čím
prispievame k ochrane pred škodami na životnom prostredí ako aj vecnými
škodami našich zákazníkov a okolia.
 Vedenie spoločnosti sa zaväzuje k naplňovaniu tejto politiky ochrany životného
prostredia, sústavnému zlepšovaniu svojho environmentálneho správania sa a
k zaisteniu prostriedkov pre realizáciu dlhodobých ako aj krátkodobých cieľov v
systéme riadenia ochrany životného prostredia.

3. Politika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 Našou prioritou a stanovovanými cieľmi je vykonávať činnosti a služby v súlade so
zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, čo zaisťujeme okrem iného
utužovaním povedomia pracovníkov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ich
osobnou angažovanosťou a vhodným členením zodpovedností.
 Na elimináciu nebezpečenstiev a znižovanie rizík, predchádzaniu pracovným
úrazom a pre neustále zlepšovanie systému riadenia bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci aplikujeme požiadavky normy ISO 45 001 ako aj štandardu SCC.
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 Zabezpečujeme splnenie všetkých relevantných platných právnych a ďalších
požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri svojich činnostiach
a službách.
 Máme vytvorené komunikačné kanály pre účinné komunikovanie s externými
zainteresovanými stranami.
 Na našich stavbách i stálych objektoch je udržovaný poriadok a sú k dispozícií
osobné ochranné pracovné prostriedky, čo je našou dobrou vizitkou nielen pre
zákazníkov.
 Používame technológie šetrné k zdraviu zamestnancov – bezvýkopová realizácia
nových kanalizačných radov a prípojok a bezvýkopové sanačné technológie.
 Zaväzujeme sa o požiadavkách BOZP agendy konzultovať a prizývať k spoluúčasti
našich zamestnancov ako aj zástupcu zamestnancov za BOZP
 Zaväzujeme sa na poskytovanie bezpečných a zdravých pracovných podmienok
na prevenciu pracovných úrazov a poškodzovania zdravia našich zamestnancov
a externých partnerov, ako aj ochranou pred zdravotnými rizikami podmienenými
prácou a taktiež pred chorobami z povolania.
Vedenie spoločnosti sa zaväzuje k naplňovaniu tejto politiky bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci a k zaisteniu prostriedkov pre realizáciu cieľov v systéme riadenia
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
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