
Politika Integrovaného manažérskeho 

systému 

KAMI PROFIT, s.r.o. 

Poslanie: Poskytovať služby svojim zákazníkom, ktoré im pomôžu splniť ich ciele a naplniť 

ich poslanie. 

Vízia:  KAMI PROFIT, s. r. o. chce byť modernou, dynamickou a úspešnou organizáciou, 

s pevným postavením na stavebnom trhu, ktorá zakladá svoju prosperitu 

a rozvoj na dôvere a spokojnosti svojich zákazníkov. 

Krédo:  Kvalitná služba je taká služba, ktorá spĺňa všetky zákonné požiadavky, je dodaná 

v požadovanej kvalite a čase a pomáha k naplneniu cieľov organizácie. 

V snahe naďalej zlepšovať svoju činnosť a tým uspokojovať rastúce požiadavky zákazníkov, sa vedenie 

spoločnosti rozhodlo zaviesť systém manažérstva kvality podľa ISO 9001, ISO 14001 a BS OHSAS  

18001. V súlade so svojim rozhodnutím sa manažment spoločnosti zaväzuje: 

1. Plniť požiadavky domáceho a zahraničného zákazníka tým, že mu v danom okamžiku poskytne 

najlepšie možné komplexné riešenie, čím sa rozumie komplexná ponuka produktov pre 

zákazníka zaujímavých alebo použiteľných k úspešnému a kvalitnému realizovaniu jeho 

projektov. 

2. Trvalo zlepšovať efektívnosť systému plnením cieľov integrovaného manažérskeho systému, ako 

aj poradenskou a konzultačnou činnosťou pre svojich zákazníkov a budúcich zákazníkov. 

3. Zabezpečovať odborný a profesionálny rast vlastných pracovníkov.  

4. Zabezpečovať neustálu profesionálnu starostlivosť o svojich zákazníkov. 

5. Zabezpečovať profesionálne, odborné a slušné vystupovanie našich zamestnancov voči každému 

zákazníkovi.  

6. Dôsledne dodržiavať princípy a zákony starostlivosti o životné prostredie. 
7. Spolupracovať s príslušnými orgánmi štátnej správy a orgánmi samospráv a záujmových skupín 

v miestach pôsobenia s cieľom plného rešpektovania štátnej a regionálnej environmentálnej 
politiky. 

8. Stanovením preventívnych opatrení vytvárať podmienky pre elimináciu pravdepodobnosti 
vzniku mimoriadnych udalostí s negatívnym vplyvom na ŽP. 

9. Spoločnosť sa zaväzuje dodržiavať právne a iné požiadavky a zabezpečovať prevenciu 
znečisťovania životného prostredia. 

10. Spoločnosť sa zaväzuje dodržiavať právne a iné požiadavky z oblasti BOZP a zabezpečovať 
prevenciu pred úrazmi a poškodením zdravia. 
 

Prijatá politika integrovaného manažérskeho systému je v celom rozsahu záväzná pre všetkých 

pracovníkov spoločnosti KAMI PROFIT, s.r.o. 

 

 

 

V Bratislave, dňa 23. 12. 2015      Schválil  Ing. Milín Kaňuščák 

       


