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Politika integrovaného systému  

kvality, bezpečnosti a ochrany životného prostredia 
 
Společnost CED Consulting s.r.o. působí v oblasti podpory investic, inženýrských a projekčních 
služeb, realizace stavebních prací, certifikačních služeb a energetického poradenství. Mezi naše 
činnosti patří: 

• Technická a poradenská činnost ve stavebnictví, energetice a dopravě 
• Inžiniering a výstavba občianskych budov pre školstvo, kultúru, administratívu, 

komerčných a verejne využívaných budov, rodinných domov 
• Spracovanie územno - plánovacej dokumentácie 

 
Úzko spolupracujeme s významnými odborníkmi a podnikateľskými subjektmi, ktoré predstavovali 
rozhodujúce úlohy pri zrode najvýznamnejších stavieb posledných desaťročí na slovenskom. 
Výnimočné služby zabezpečujeme aj ponukou projektovanie stavieb a ich zmien, vrátane činností 
stavebného dozoru. Samozrejmosťou sú konzultácie s našimi architektmi ako súčasť technickej 
podpory a dohľadu nad kvalitou. 
 
Medzi silné stránky našej spoločnosti patrí znalosť potrieb zákazníkov i trhu, vďaka ktorým dosahujeme 
dobré obchodné výsledky. Aby sme tento štatút nielen udržali, ale aj ďalej prehlbovali, je našim 
dlhodobým a trvalým cieľom poskytovania vysokokvalitných služieb, ktoré budú v plnej miere 
uspokojovať široký okruh našich zákazníkov s dôrazom na kvalitu odvedených prác a individuálny 
prístup, to všetko za súčasného dodržiavanie právnych a iných požiadaviek na bezpečnosť práce a 
ochranu životného prostredia. 
 
S tým vedomím vedenia spoločnosti vyhlasuje nasledujúce politiku v oblasti kvality, bezpečnosti a 
environmentálneho manažmentu: 
▪ úlohou každého pracovníka je vykonávať dielo v bezchybnej kvalite, bez závad a tak, aby sa 

dodržiavali všetky príslušné požiadavky a zákazník bol spokojný; 
▪ záväzkom spoločnosti je plnenie právnych a iných požiadaviek z oblasti zabezpečenia kvality, 

ochrany životného prostredia aj bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci; 
▪ prioritou spoločnosti je preventívnej starostlivosti a neustále zlepšovanie ochrany životného 

prostredný, pri všetkých súčasných i plánovaných aktivitách uplatňujeme neustálu snahu o 
znižovaní znečisťovania životného prostredia, predovšetkým v oblasti nakladania s odpadmi; 

▪ záväzkom spoločnosti je neustále zlepšovanie vplyvu svojej činnosti na životné prostredie 
podporovaním výstavby energeticky úsporných domov; 

▪ pripravenosťou a prevenciou predchádzame pracovným úrazom, akýmkoľvek incidentom aj 
havarijným situáciám; 

▪ zásady ochrany životného prostredia a bezpečnosti práce primerane uplatňujeme a požadujeme 
aj od zmluvných partnerov. 

 
Politika integrovaného systému riadenia je súčasťou strategického zámeru stanoveného vedením 
spoločnosti CED Consulting pre dosiahnutie vysokých parametrov realizovaných produktov, 
zabezpečenie prosperity spoločnosti a zabezpečení ochrany životného prostredia aj bezpečnosti v 
zmysle noriem ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 a EMAS. 
     

V Bratislavě, dne: 
 

30.6.2020 

Branislav Bronček, jednatel ………………………………. 
 


