Politika systému integrovaného manažérstva

Stratégia spoločnosti
Dôraz budeme klásť na:

Poslanie spoločnosti: Spokojný zákazník, kvalitný produkt a kooperujúci pracovný tím
História našej spoločnosti sa začala písať v 60. rokoch minulého storočia, kedy sa začalo s budovaním vodných diel na jednotlivých povodiach slovenských riek. V súčasnosti našim hlavným predmetom činnosti je budovanie inžinierskych stavieb, konkrétne budovanie ciest, mostov, tunelov,
dopravnej infraštruktúry diaľnic a železničných koridorov. Výstavbu vodohospodárskych stavieb
realizujeme v menšom rozsahu. Stavby realizujeme predovšetkým na území Slovenska, aktivity však
máme rozvinuté aj v zahraničí.
Chceme uplatňovať zásady udržateľného rozvoja, ktorý sa dotýka hospodárskych, spoločenských a
environmentálnych otázok a princípy ktorého sú zakotvené v obchodnej stratégii a v našich každodenných rozhodnutiach a aktivitách.
Vízia spoločnosti
Uplynulý stavebný rok na Slovensku patril k jedným z najhorších a žiaľ v roku 2021 oživenie s
najväčšiu pravdepodobnosťou nemôžeme očakávať. Nie celkom zvládnutý priebeh 2. vlny
pandémie a k tomu nenaplnené ambície novej vlády v oblasti výstavby cestnej a diaľničnej siete.
Ciele strategického plánu na rok 2021 sú postavené na dvoch kľúčových zákazkách a to Diaľnica D1,
úsek Hubová - Ivachnová a R4 severný obchvat Prešova, ktoré v súčasnosti realizujeme. Železniciam
sa podarilo úspešne dosúťažiť modernizáciu železničnej trate DNV - štátna hranica SR/ČR, na ktorej
realizácii by sme mohli začať koncom roka.
Za prínosné vnímame vytvorenie dcérskych spoločností, kde prvé výsledky ukazujú, že to bolo
strategicky veľmi správne rozhodnutie. Týmto krokom sme vytvorili pre každý segment stavebnej
výroby úzko špecializované spoločnosti, ktoré by mali ﬂexibilnejšie reagovať na požiadavky rýchlo
meniaceho sa trhu.
Aj na základe týchto predpokladov chceme pokračovať v nastúpenom trende pri vnútornom

• zákazníka, ostatné zainteresované strany a na lepšie uspokojovanie ich potrieb,
• rozvíjanie obojstranne výhodných dlhodobých obchodných vzťahov,
• angažovanosť a zapojenie zamestnancov vrátane ich zástupcov,
• starostlivosť o zamestnancov, bezpečné a zdravé pracovné prostredie,
• zodpovedné a etické správanie voči dodávateľom,
• úsporu zdrojov a energie,
• zdravé a čisté životné prostredie,
• sústavné zlepšovanie svojho environmentálneho správania.
Naplnenie tohto cieľa chceme dosiahnuť najmä:
• presadzovaním inovatívnych postupov,
• pracovnou motiváciou zamestnancov,
• ochranou životného prostredia a efektívnym využívaním zdrojov,
• prevenciou pracovných úrazov a poškodzovania zdravia,
• dodržiavaním právnych a iných záväzných požiadaviek,
• platobnou disciplínou a ﬁremným sponzoringom,
• otvorenou komunikáciou so zainteresovanými stranami.
Záväzok spoločnosti
Naším zámerom je kontinuálne a systematické zlepšovanie systému integrovaného manažérstva a tým postupná optimalizácia hospodárenia spoločnosti, zefektívnenie riadiacich procesov a
zlepšenie práce manažmentu. Každý zamestnanec a osoby pracujúce v našej spoločnosti a v
dcérskych spoločnostiach majú individuálnu zodpovednosť pomáhať pri plnení tejto politiky.
Rozpracovanie politiky do konkrétnych cieľov a programov je úlohou vedenia spoločnosti.
Táto politika je v plnom rozsahu záväzná pre všetkých zamestnancov spoločnosti.
V Bratislave, 11. januára 2021

ozdravovaní. V horizonte do roku 2022 chceme dosiahnuť v rámci skupiny VÁHOSTAV hospodársky
rast na úrovni, aby sme sa stali ekonomicky silnou a konkurencieschopnou skupinou, aby naše
dcérske spoločnosti získali stabilné miesto medzi slovenskými stavebnými spoločnosťami, vybudovali a udržali si dôveru zákazníkov a všetkých zainteresovaných strán.
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