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POLITIKA SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA  IN VEST s.r.o. 
POLICY MANAGEMENT SYSTEM IN VEST, Ltd. 

IN VEST s.r.o. patrí a chce naďalej patriť medzi najvýznamnejšie stavebné spoločnosti na Slovensku. 
IN VEST, Ltd. is and wants to remain among the most important construction companies in Slovakia 

Chceme  pre všetkých potenciálnych zákazníkov a verejnosť predstavovať dôveryhodného partnera. 
We want all potential customers and the public is a trusted partner. 

We want all potential customers and be a trusted partner 

STRATEGICKÝ CIEĽ/ STRATEGIC OBJECTIVES 

Dlhodobý rozvoj a prosperita spoločnosti, budovanie si dobrého mena a firemnej kultúry,  
Long-term development and prosperity of society, building a reputation and corporate culture, 

ohľaduplné správanie sa k ochrane zdravia a životného prostredia 
respectful behavior toward health and the environment, 

 a udržanie si stabilného postavenia na trhu. 
and maintaining a stable market position. 

KONCEPCIA  A  CIELE  IMS/ CONCEPT AND OBJECTIVES IMS 

Cieľom spoločnosti je uskutočňovať činnosti takým spôsobom, aby boli optimálne splnené: 
Our goal is to conduct activities in such a way that best met: 

požiadavky zákazníkov  na  kvalitu, bezpečnosť zdravia a ochranu životného prostredia, 
customer demands for quality, safety health and environmental protection, 

a/and 
legislatívne požiadavky a iné predpisy  a aby boli minimalizované negatívne dopady činnosti spoločnosti 

na zdravie a životné prostredie. 
legislative requirements and other regulations and to minimize adverse impacts of activities on health 

and the environment, 
Integrovaný manažérsky systém chápeme ako nástroj na dosiahnutie cieľov.  

Integrated Management System is understood as an instrument to achieve. 

V súlade a deklarovanou politikou sa vrcholový manažment IN VEST s.r.o zaväzuje: 
Under a declared policy to senior management VEST IN sro undertakes to: 

• riadiť všetky činnosti tak, aby nami poskytované výrobky a služby, uspokojili požiadavky zákazníkov
na kvalitu, cenu, bezpečnosť a stabilitu, ochranu životného prostredia, termíny, rozsah poskytnutých
služieb,

• to manage all activities so that we deliver products and services that meet customer demands for
quality, price, security and stability, environmental protection, dates, scope of services provided,

• dodržiavať legislatívne a iné požiadavky, ktoré súvisia s činnosťou spoločnosti tak, aby boli
minimalizované negatívne dopady v oblasti manažérstva kvality, BOZP a životného prostredia,

• comply with legislative and other requirements related to the activity of the company so as to
minimize negative impacts on quality management, health and safety and the environment,

• vytvoriť a poskytnúť zdroje na dosiahnutie vízie a cieľov spoločnosti  a na zabezpečenie trvalého rozvoja
a zlepšovania,

• create and provide resources to achieve the vision and mission and to ensure sustainable
development and improvement,
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• vzdelávať zamestnancov, aby boli odborne spôsobilí na vykonávanie svojich činností, aby im bol
umožnený odborný rast a posilnilo sa ich povedomie o spoluzodpovednosti za ochranu vlastného
zdravia a iných osôb vstupujúcich na pracoviskách spoločnosti, ako aj za ochranu životného prostredia,

• educate employees to be professionally qualified to carry out their activities in order to be
granted professional growth and enhance their awareness of the responsibility for protecting
their health and others entering the workplace society, as well as environmental protection,

• v rozvojových zámeroch uprednostňovať postupy s efektom vyššej kvality a minimalizácie negatívnych
dopadov na zdravie a životné prostredie a postupy vedúce k šetreniu prírodných zdrojov,

• developing procedures with the aim of promoting higher quality effects and minimize negative
impacts on health and the environment and practices leading to conservation of natural
resources,

• uprednostňovať dodávateľov a obchodných partnerov, ktorí vykonávajú svoje činnosti v súlade s našou
politikou a zapojiť zákazníkov a dodávateľov do procesu neustáleho zlepšovania,

• preferred suppliers and business partners who carry out their activities in accordance with our
policies and to engage customers and suppliers in the process of continuous improvement,

• vytvárať preventívny prístup zavedením a riadením rizík, monitorovaním a posudzovaním vplyvov,
a stanovením nápravných opatrení,

• develop a preventive approach and the introduction of risk management, monitoring and impact
assessment, and establishing corrective actions,

• zabezpečiť trvalé zlepšovanie a rozvoj stanovením konkrétnych cieľov a programov,
ich vyhodnocovaním minimálne jeden krát ročne a prijímaním opatrení na zlepšovanie.

• ensure continuous improvement and development by setting specific goals and programs,
evaluating them at least once a year and taking action for improvement.

Šaľa, január 2017 

Ing. Ivan Khandl 
Generálny riaditeľ spoločnosti 

Director of company 


