
 

 

Šetrné využívanie prírodných 
zdrojov, materiálov a energie. 

 

Recyklácia stavebných odpadov 
a redukcia tvorby odpadov. 

Politika IMS 
 

Hlavný zámerom PROSPECT je poskytovať kvalitné a komplexné služby v oblasti výstavby 
budov, verejných sietí, demolačných a zemných prác, elektrickej, kanalizačnej, 
výhrevnej, klimatizačnej a ďalšej inštalácie v budovách, kompletizačných a 
dokončovacích stavebných prác, prenájmu stavebníckych zariadení, triedenia, prepravy a 
recyklácie stavebných odpadov. 

Prioritou spoločnosti PROSPECT je plne uspokojovať potreby a požiadavky zákazníkov 
v predmete služieb poskytovaných spoločnosťou, vytvárať bezpečné pracovné 
podmienky pre našich pracovníkov a zároveň vykonávať svoje činnosti tak, aby mali 
minimálny dopad na životné prostredie. Na tento účel spoločnosť zaviedla a udržiava 
integrovaný manažérsky systém, ktorý spĺňa požiadavky noriem ISO 9001, ISO 14001, 
ISO 45001 a požiadavky Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o 
dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a 
audit (EMAS). 

 

Stratégiou firmy je ponúkať a rozvíjať kvalitné služby v sektore stavebníctva 
a rozširovať služby v oblasti recyklácie stavebných odpadov a podporovať: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pre zabezpečenie dosiahnutia našich zámerov a priorít sa zaväzujeme:  

 Neustále zlepšovať kvalitu poskytovaných služieb a svojím profesionálnym prístupom 
nachádzať čo najlepšie riešenia pre svojich obchodných partnerov. 

 Plniť platné ustanovenia všetkých zákonov, nariadení, vyhlášok, iných záväzkov súvisiacich 
s našou činnosťou, BOZP pracovníkov a ochranou životného prostredia vrátane 
Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovoľnej účasti 
organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS) a 
ďalšími požiadavkami, ktoré sa spoločnosť zaviazala plniť. 

 

Bezpečné a vhodné pracovné 
podmienky pre našich pracovníkov. 

 

Spokojní zákazníci s našimi službami, 
ktorí sa k nám radi vracajú. 



 

 Posudzovať a kontrolovať riziká a príležitosti, ktoré môžu vplývať na poskytované 
služby, spokojnosť zákazníka, životné prostredie alebo bezpečnosť a zdravie na našich 
pracoviskách. 

 Presadzovať a neustále vylepšovať účinnosti procesov integrovaného manažérskeho 
systému (IMS) spoločnosti vo všetkých činnostiach a strategických zámeroch spoločnosti a 
znižovanie nákladov, zodpovedným prístupom k vlastným zamestnancom i okolitému 
prostrediu dosahovať dlhodobo dobré ekonomické výsledky spoločnosti. 

 Zabezpečiť správne fungovanie a neustále zlepšovanie efektívnosti systému 
manažérstva IMS udržiavaného v súlade s požiadavkami noriem ISO 9001, ISO 14001, 
ISO 45001 a nariadenia (EÚ) 1221/2009 o EMAS prostredníctvom realizácie cieľov a 
interných auditov IMS ako aj nápravnej a preventívnej činnosti. 

 Udržovať a podľa možnosti zvyšovať kvalifikáciu a profesijnú úroveň našich pracovníkov, 
pomocou systematického vzdelávania a zvyšovania ich environmentálneho povedomia o 
najlepších postupoch a princípoch ochrany životného prostredia, povedomia o zásadách 
a pravidlách BOZP ako aj zabezpečovania ďalšej potrebnej odbornej prípravy. 

 Vytvoriť bezpečné a zdravé pracovné podmienky pre všetky osoby na našich 
pracoviskách s cieľom predchádzať vzniku pracovných úrazov a chorôb z povolania. 

 Zabezpečovať prevenciu a preventívnymi opatreniami zlepšovať ochranu životného 
prostredia odstraňovaním príčin priamo pri zdroji. 

 Minimalizovať znečisťovanie životného prostredia prijímaním a realizáciou 
environmentálnych programov vo všetkých činnostiach. 

 Priebežne identifikovať rizika v oblasti BOZP a prijímaním adekvátnych opatrení 
eliminovať nebezpečenstvá, úrazy a choroby z povolania na našich pracoviskách. 

 Objektívne a presne informovať zamestnancov, verejnosť (prostredníctvom webovej 
stránky) a štátnu správu o dosahovaných výsledkoch  a ďalších zámeroch v oblasti 
životného prostredia.  

 Viesť pracovníkov k znižovaniu objemov odpadov a využívať možnosti recyklácie odpadov. 

 Aktívne pracovníkov zapájať do procesu konzultácii a riešenia otázok BOZP vrátane 
prijímania opatrení na zvyšovanie úrovne a kultúry BOZP v spoločnosti. 

 Zameriavať sa na zlepšovanie environmentálneho profilu našej spoločnosti stanovením, 
publikovaním a kontrolou plnenia environmentálnych cieľov. 

Všetci zamestnanci sú povinní riadiť sa a v plnom rozsahu rešpektovať túto politiku 
spoločnosti. Zároveň sa vedenie spoločnosti zaväzuje, že poskytne všestrannú podporu a 
zdroje potrebné na realizáciu tejto politiky. 

 

 

Nové Zámky, 30.06.2018    Schválil: Ing. Alexander Volšík, riaditeľ 
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