Politika systému integrovaného manažérstva

Stratégia spoločnosti
I v tejto komplikovanej dobe pre dosahovaní našich cieľov dôraz budeme klásť na:

Poslanie spoločnosti
Hlavným predmetom činnosti našej spoločnosti je realizácia stavebných projektov, najmä výstavba
ciest, mostov, tunelov, dopravnej infraštruktúry diaľnic a železničných koridorov. V menšom rozsahu realizujeme výstavby environmentálnych a vodohospodárskych stavieb, priemyselných komplexov a infraštruktúr parkov.
Od roku 2021 sme súčasťou holdingovej štruktúry skupiny GEOSAN, ktorá zahŕňa niekoľko stavebných spoločností pôsobiacich najmä v oblasti pozemných stavieb, ale čiastočne aj pri dopravných
stavbách.
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 bol naďalej ovplyvnený pretrvávajúcou nepriaznivou pandemickou situáciou
a táto situácia spôsobila nepomerný rast cien vstupných materiálov. V tomto kontexte hlavne
súkromní investori prehodnotili svoje investície. Vo verejnom sektore dopravnej infraštruktúry sa
naplno prejavila nekoncepčnosť prípravy zo strany investorov jednotlivých projektov z minulosti.
Ciele strategického plánu na rok 2022 sú postavené na dvoch kľúčových zákazkách a to Diaľnica D1,
úsek Hubová - Ivachnová a R4 severný obchvat Prešova, ktoré v súčasnosti realizujeme. V tomto
roku zahájime stavebné práce modernizácie železničnej trate na úsekoch DNV - štátna hranica
SR/ČR, štátna hranica ČR/SR - Čadca - Krásno nad Kysucou a výstavbu kanalizačnej siete v aglomerácii Chrenovec - Brusno.
V dôsledku nedostatku zásobníka prác uvažujeme o väčšom zapojení sa do aktivít v zahraničí,

• 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.
Dosiahnuť to chceme predovšetkým:
• 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, 17. januára 2022

predovšetkým v Českej republike, kde je pomerne veľký investičný rozpočet na infraštruktúrne
projekty. Naďalej tak chceme pokračovať v nastúpenom trende, aby sme konštante dosahovali
úroveň tržieb nad sto miliónov eur ročne.
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