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a)  Že dodržiava záväzky platnej legislatívy v oblasti 
kvality, v oblasti životného prostredia, v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, záväzky 
platnej legislatívy v oblasti boja proti korupcii 
ako aj ďalšie požiadavky, ktoré sa zaviazala plniť.

b)  Že trvale zvyšuje kvalitu poskytovaných prác a 
služieb v oblasti realizácie hlavných procesov 
(dodávky kompletných čistiarní odpadových vôd 
a prečerpávacích staníc alebo ich častí, techno-
logické a chemické riešenia, dodávky a servis 
technológií pre úpravu vôd a meranie a vyhod-
nocovanie kvality vôd a neutralizácia pachových 
látok) s cieľom poskytovať zákazníkom produkt 
nad úrovňou známeho štandardu.

c) Záväzok plniť požiadavky systému environmen-
tálneho manažérstva a systému manažérstva 
bezpečnosti a ochrany zdravia, systému ma-
nažérstva proti korupcii na stanovenie, preskú-
manie a dosahovanie cieľov v oblasti kvality, 
environmentu, bezpečnosti a ochrany zdravia a 
protikorupčných cieľov vrátane plánovania po-
trebných zdrojov.

d) Že vyžaduje od svojich obchodných partnerov – 
dodávateľov aktívny prístup ku kvalite dodáva-
ných produktov, k ochrane životného prostredia, 
k bezpečnosti a ochrane zdravia a aktívny prístup 
k boju proti korupcii.

e)  Že komunikuje so zamestnancami, širokou ve-
rejnosťou a zainteresovanými stranami vrátane 
štátnej správy v oblasti životného prostredia, 
bezpečnosti a ochrany zdravia a odhaľovaní mož-
ného protikorupčného správania v dobrej viere 
alebo na základe odôvodnenej domnienky bez 
obáv z odvetných opatrení.

f)  Že v starostlivosti o kvalitu, životné prostredie, 
bezpečnosť a ochranu zdravia a v starostlivosti 
boj proti korupcii uplatňuje princíp zavádzania 
preventívnych opatrení s cieľom minimalizovať 
počet oprávnených reklamácií na kvalitu, počet 
pracovných úrazov, nepriaznivé vplyvy na životné 
prostredie a potenciálne možnosti korupčného 
správania sa.

g)  Že trvale zvyšuje úroveň a povedomie všetkých 
zainteresovaných strán v oblasti kvality, životné-
ho prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia a 
v oblasti protikorupčného správania.

h)  Zainteresovanosť zamestnancov na riešení otá-
zok kvality, ochrany životného prostredia, bezpeč-
nosti a ochrany zdravia a na riešení protikorupč-
ného správania a že informovala zamestnancov 
o stanovení nezávislej funkcie dohľadu nad dodr-
žiavaním protikorupčných predpisov a pravidiel.

i)  Záväzok pravidelným preskúmavaním zavede-
ného systému manažérstva kvality, environmen-
tálneho manažérstva, manažérstva bezpeènosti 
a ochrany zdravia pri práci a manažérstva proti 
korupcii zabezpeèiè jeho trvalé zlepšovanie.

j)  Zákaz korupcie a ustanovenie funkcie nezávis-
lého dohľadu, ktorá bude mať stanovené právo-
moci poskytovanie poradenstva a usmerňovanie 
personálu a podávanie správ o výkonnosti sys-
tému manažérstva proti korupcii vrcholovému 
manažmentu. Ostatné právomoci dohľadu sú 
uvedené v príručke manažérstva proti korupcii.

V Bratislave dňa 1. 11. 2021

Ing. Pavol Fitko, v. r.
riaditeľ spoločnosti

Revízia č. 2

Integrovaná politika spoločnosti vypracovaná v súlade s normami manažérskych systémov ISO 9001:2015, 
ISO 45001:2018, ISO 14001:2015 a ISO 37001:2016 vyjadruje základný záväzok a pochopenie požiadaviek 
na integrovaný manažérsky systém a stratégiu spoločnosti, a jej primeranosť a vhodnosť účelu spoločnosti. 
Politika kvality, environmentálna politika, politika bezpečnosti pri práci a protikorupčná politika sú zosúladené 
v Integrovanej politike spoločnosti. Spoločnosť vyhlasuje:

Politika  integrovaného  
manažérskeho  systému

Integrovaná 
politika  spoločnosti


