POLITIKA SPOLOČNOSTI BTB GROUP s. r. o.
Spoločnosti BTB GROUP s. r. o. vznikla v roku 2011, ktorej hlavným zámerom je budovať pre zákazníkov
stavebné diela zrealizované vo vysokom štandarde a realizovať stavby v požadovanom a dohodnutom termíne,
teda na čas. Hlavným predmetom je uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prostredníctvom ktorého
uspokojujeme potreby zákazníka, ktoré vychádzajú z presných špecifík každého konkrétneho zákazníka. Na
základe vysokej úrovni znalostí a skúseností zamestnancov v spoločnosti, udržiavame našu službu na vysokej
úrovni v oblasti stavebníctva. Rovnako našim cieľom je neustále zvyšovanie efektívnosti a kvality poskytovaných
služieb, systému kvality a zlepšovanie schopnosti pohotovo reagovať na meniace sa prostredie a dodržiavaním
kladených environmentálnych a BOZP požiadaviek na spoločnosť.
V našej spoločnosti BTB GROUP s. r. o. máme zavedený integrovaný manažérsky systém podľa noriem ISO
9001, ISO 14001 a OHSAS 18001, ktorým sme sa zaviazali neustále zlepšovať. Riadením a monitorovaním
kľúčových procesov spoločnosti zabezpečujeme, že naše služby si udržujú stabilne vysokú kvalitu, ktorú naši
zákazníci očakávajú. Sústreďujeme svoje úsilie najmä tam, kde môžeme ovplyvniť kvalitu našich služieb, v oblasti
uskutočňovania stavieb. Zároveň sa snažíme prispievať k zachovaniu životného prostredia pre budúce generácie
a prevencie ochrany zdravia pri práci.
Vedenie spoločnosti BTB GROUP s. r. o. sa zaväzuje:
 neustále udržiavať a zlepšovať efektivitu IMS v súlade s normami ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001,
 zvyšovať kvalitu poskytovaných služieb v oblasti stavebníctva,
 udržať a zlepšovať pozíciu spoločnosti na slovenskom, či zahraničnom trhu medzi spoločnosťami pôsobiacimi
v stavebníctve,
 s významnými odberateľmi a dodávateľmi udržiavať partnerské, vzájomné prospešné a dlhodobé vzťahy,
 trvale zvyšovať odbornú kvalifikáciu našich zamestnancov v oblasti profesionálnej, v oblasti kvality
a technologických postupov, noviniek používaných materiálov, poskytovaných služieb, či životného prostredia
a bezpečnosti pri práci,
 vypracovávať, pravidelne prehodnocovať a napĺňať ciele a programy ktoré sa spoločnosť rozhodla plniť,
 komunikovať so štátnou správou, samosprávou a všetkými zainteresovanými stranami a vymieňať si
skúsenosti v environmentálnej sfére,
 pri starostlivosti o životné prostredie uplatňovať preventívne opatrenia, čoho dôsledkom smerujeme
k neustálemu zlepšovaniu životného prostredia,
 aplikovaním prevencie znečisťovania a opatrení, ktorými sa eliminuje znečisťovanie životného prostredia,
nespokojnosť zákazníkov, nehôd, havárií, pracovných úrazov, či nebezpečných udalostí,
 prostredníctvom prevencie a opatrení eliminovať riziká vo vzťahu k hlavným činnostiam spoločnosti,
 dodržiavaním legislatívnych požiadaviek, predpisov v oblasti kvality, ochrany životného prostredia, BOZP
a požiarnej ochrany, ktoré sa vzťahujú k činnostiam vykonávaným spoločnosťou a požiadaviek
zainteresovaných strán v uvedených oblastiach, ktoré sa spoločnosť zaviazala dodržiavať a plniť,
 aktívne komunikovať o názoroch s ostatnými zamestnancami a komunikácii so zákazníkmi a zainteresovanými
stranami, aby boli dosiahnuté vyššie uvedené zámery, zvyšovaná spokojnosť zákazníkov a ostatných
zainteresovaných strán a rástlo povedomie zamestnancov v oblasti kvality, ochrany ŽP a ochrany zdravia pri práci.
Táto politika je záväzná pre všetkých zamestnancov spoločnosti BTB GROUP s. r. o. Vedenie spoločnosti sa zaväzuje, že
bude vytvárať potrebné zdroje a prostredie pre poskytovanie všestrannej podpory a zabezpečenie pracovníkom
vzdelávacie aktivity potrebné na realizáciu tejto politiky.
Politika spoločnosti je v spoločnosti vydaná ako samostatný dokument a sú s ňou oboznámení všetci zamestnanci
na príslušných prevádzkach.

V Bratislave, 01.03.2018
…..….....................................................
Peter Gandi, Martin Ryba
Konatelia spoločnosti
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