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Predmetom činnosti spoločnosti STAVBAL s.r.o. je poskytovať zákazníkom komplexné
služby v oblasti stavebníctva:
- rekonštrukcia historických budov, umelecko – remeselnícke práce na opravách kostolov,
pamiatkových objektov, oprava exteriérových a interiérových sôch a iných trojrozmerných
artefaktov,
- realizácie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien, vrátane finálnych
terénnych úprav.
Strategické smerovanie organizácie podporuje procesný prístup, keď vytvára, implementuje a zlepšuje
efektívnosť integrovaného systému manažérstva na zveľaďovanie spokojnosti zákazníka
poskytovaním kvalitných a spoľahlivých služieb v oblasti stavebníctva s maximálnou mierou
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a s minimálnym dopadom na životné prostredie.
Pre dosiahnutie svojich cieľov ako aj záväzku na trvalé zlepšovanie, presadzovanie prevencie
a pre plnenie požiadaviek
ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015, OHSAS 18001: 2007,
sa vrcholový manažment organizácie zaväzuje:

 Udržiavať efektívny Integrovaný systém manažérstva zohľadňujúci požiadavky na
manažérstvo kvality, manažérstvo tvorby a ochrany životného prostredia ako aj manažérstvo
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Manažérstvo procesov využíva cyklus Plánuj – Urob
– Kontroluj – Konaj (PDCA).
 Systematicky komunikovať so zákazníkmi, identifikovať ich potreby a požiadavky na naše
služby, preskúmavať ich, vytvárať v spoločnosti a u našich externých poskytovateľov
predpoklady pre ich úplné splnenie a tak udržať a cieľavedome posiľňovať svoju pozíciu na
trhu.
 Dôsledne dodržiavať záväzky vyplývajúce z legislatívnych
požiadaviek a z
s partnermi, ktoré predstavujú minimálnu úroveň požiadaviek nášho správania sa.

dohôd

 V starostlivosti o tvorbu a ochranu životného prostredia, bezpečnosť a ochranu zdravia pri
práci, uprednostňovať a uplatňovať princíp zavádzania preventívnych systematických opatrení
s cieľom minimalizovať prípadné nepriaznivé vplyvy svojich činností a služieb ako aj
nepriame vplyvy svojich externých poskytovateľov a zmluvných partnerov.
 Zabezpečiť identifikáciu a hodnotenie, priamych i nepriamych environmentálnych aspektov
a bezpečnostných rizík našich činností a služieb na zvládanie prevencie a znižovania
neželaných dôsledkov.
 Zabezpečiť realizáciu a udržiavanie Integrovaného systému manažérstva na dosahovanie
dlhodobých a krátkodobých cieľov.
 Zaistiť informovanosť a jednotné chápanie politiky, aby zamestnanci a externí poskytovatelia
poznali politiku STAVBAL s.r.o., jej hlavné zámery a ciele, stotožnili sa s nimi a podieľali sa
na ich naplňovaní. V organizácii sa neuskutočňuje proces návrhu a vývoja služieb. Z toho
dôvodu konateľ rozhodol, že návrh a vývoj sa nebude v organizácii aplikovať.
V Mníchovej Lehote 10. 1. 2018
Ján Balaj, konateľ
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