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Predpokladom pre neustPredpokladom pre neustáály rozvoj naly rozvoj naššej spoloej spoloččnosti je trvalnosti je trvaléé
zabezpezabezpeččovanie kvality dodovanie kvality dodáávok pitnej vody verejnými vodovodmi, poskytovanie vok pitnej vody verejnými vodovodmi, poskytovanie 
sluslužžieb sieb súúvisiacich s odvedenvisiacich s odvedeníím odpadových vôd verejnou kanalizm odpadových vôd verejnou kanalizááciou a ciou a ččistenisteníím m 
odpadových vôd.  Tieodpadových vôd.  Tiežž minimalizminimalizáácia negatcia negatíívnych dopadov na vnych dopadov na žživotnivotnéé prostredie   prostredie   
a   zvya   zvyššovanie ovanie úúrovne bezperovne bezpeččnosti a ochrany zdravia nanosti a ochrany zdravia naššich zamestnancov. Týmto ich zamestnancov. Týmto 
prpríístupom chceme neuststupom chceme neustáále uspokojovale uspokojovaťť popožžiadavky a oiadavky a oččakakáávania navania naššich ich 
odberateodberateľľov, zov, záákaznkaznííkov a kov a ďďalalšíších zainteresovaných strch zainteresovaných stráán.n.

VyhlVyhláásenseníím a schvm a schváálenleníím politiky integrovanm politiky integrovanéého systho systéému manamu manažžéérstva rstva 
vyjadrujeme a deklarujeme postoj, angavyjadrujeme a deklarujeme postoj, angažžovanosovanosťť a za záávvääzky v oblasti kvality, zky v oblasti kvality, 
ochrany ochrany žživotnivotnéého prostredia, bezpeho prostredia, bezpeččnosti a ochrany zdravia pri prnosti a ochrany zdravia pri prááci. ci. 

Pre dosiahnutie uvedených zPre dosiahnutie uvedených záámerov a ciemerov a cieľľov vyhlasujeme politiku integrovanov vyhlasujeme politiku integrovanéého ho 
systsystéému manamu manažžéérstva, kde sa zavrstva, kde sa zavääzujeme presadzovazujeme presadzovaťť a zabezpea zabezpeččovaovaťť
nasledovnnasledovnéé zzáásady a princsady a princíípy:  py:  

�� ZabezpeZabezpeččiiťť dostupnosdostupnosťť potrebných zdrojov pre rozvoj, udrpotrebných zdrojov pre rozvoj, udržžiavanie a trvaliavanie a trvaléé
zlepzlepššovanie funkovanie funkččnnéého, efektho, efektíívneho a vneho a úúččinninnéého integrovanho integrovanéého systho systéému  mu  
manamanažžéérstva v zhode s medzinrstva v zhode s medzináárodne uznrodne uznáávanými normami ISO 9001:2008, ISO vanými normami ISO 9001:2008, ISO 
14001:2004 a OHSAS 18001:2007 a tým zabezpe14001:2004 a OHSAS 18001:2007 a tým zabezpeččovaovaťť predpoklad uspokojovania predpoklad uspokojovania 
odberateodberateľľov, zov, záákaznkaznííkov a vkov a vššetkých zainteresovaných  stretkých zainteresovaných  stráán.n.

�� Trvalo zabezpeTrvalo zabezpeččovaovaťť a zvya zvyššovaovaťť spokojnosspokojnosťť zzáákaznkaznííkov a vkov a vššetkých etkých 
zainteresovaných strzainteresovaných stráán v oblasti zn v oblasti záásobovania pitnou vodou, odvedenia a sobovania pitnou vodou, odvedenia a ččistenia istenia 
odpadových vôd. odpadových vôd. 

�� PlniPlniťť a dodra dodržžiavaiavaťť zzáávvääzky vyplývajzky vyplývajúúce z prce z práávnych a iných povnych a iných požžiadaviek, ktoriadaviek, ktoréé sa sa 
zavzavääzujeme plnizujeme plniťť..

�� RealizovaRealizovaťť zzáásobovanie pitnou vodou, odvedenie a sobovanie pitnou vodou, odvedenie a ččistenie odpadových vôd         istenie odpadových vôd         
a s tým sa s tým súúvisiace visiace ččinnosti efektinnosti efektíívne a so zameranvne a so zameraníím na prevenciu znem na prevenciu zneččisisťťovania.ovania.

�� HospodHospodáárne vyurne využžíívavaťť vodvodáárenskrenskéé zdroje a hospodzdroje a hospodááririťť s vodou ako s cenným s vodou ako s cenným 
prpríírodným zdrojom, minimalizovarodným zdrojom, minimalizovaťť straty vo vstraty vo vššetkých fetkých fáázach jej vyuzach jej využžitia, itia, 
zabezpezabezpeččiiťť jej navrjej navráátenie do prtenie do príírodnrodnéého kolobehu v ho kolobehu v ččo najo najččistejistejššej forme. ej forme. 

�� Trvalo zlepTrvalo zlepššovaovaťť úúroveroveňň bezpebezpeččnosti a ochrany zdravia pri prnosti a ochrany zdravia pri prááci s cieci s cieľľom odstrom odstráániniťť
potencipotenciáálne ohrozenia zdravia vplyvom technologických procesov,         lne ohrozenia zdravia vplyvom technologických procesov,         
technických zariadentechnických zariadeníí ľľudskudskéého faktora a pracovnho faktora a pracovnéého prostredia.ho prostredia.
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�� Systematicky plSystematicky pláánovanovaťť ččinnosti, riadiinnosti, riadiťť a rozhodovaa rozhodovaťť na zna zááklade analýz, dklade analýz, dáát             t             
a  faktov, identifikovaa  faktov, identifikovaťť a trvalo zlepa trvalo zlepššovaovaťť slabslabššie miesta v ie miesta v ččinnostiach a procesoch. innostiach a procesoch. 

�� VenovaVenovaťť trvaltrvalúú pozornospozornosťť riadeniu riadeniu ľľudských zdrojov, zvyudských zdrojov, zvyššovaovaťť odbornosodbornosťť
a kompetentnosa kompetentnosťť zamestnancov.zamestnancov.

�� PodporovaPodporovaťť a budovaa budovaťť iniciatiniciatíívu, angavu, angažžovanosovanosťť za kvalitu, za kvalitu, environmentenvironment, , 
bezpebezpeččnosnosťť a ochranu  zdravia pri pra ochranu  zdravia pri prááci,  lojalitu a pocit spolupatrici,  lojalitu a pocit spolupatriččnosti nosti 
zamestnancov k nazamestnancov k naššej spoloej spoloččnosti a firemnej kultnosti a firemnej kultúúre. re. 

�� VyuVyužžíívavaťť novnovéé progresprogresíívne princvne princíípy, metpy, metóódy a technoldy a technolóógie pri riadengie pri riadeníí spolospoloččnosti   nosti   
a jej procesov.a jej procesov.

�� ViesViesťť efektefektíívnu komunikvnu komunikááciu so zciu so záákaznkaznííkmi, odberatekmi, odberateľľmi, producentmi                    mi, producentmi                    
a s a s ďďalalšíšími zainteresovanými stranami a zlepmi zainteresovanými stranami a zlepššovaovaťť vzvzáájomnjomnúú dôveru                     dôveru                     
a rea reššpekt.pekt.

�� VVššetky etky ččinnosti vykoninnosti vykonáávavaťť so zreteso zreteľľom na budovanie korektných a vzom na budovanie korektných a vzáájomne jomne 
výhodných vzvýhodných vzťťahov so zahov so záákaznkaznííkmi a zainteresovanými stranami. kmi a zainteresovanými stranami. 

�� ReReššpektovapektovaťť ochranu medzinochranu medzináárodne uznrodne uznáávaných vaných ľľudských prudských prááv.v.

�� NeustNeustáále zabezpele zabezpeččovaovaťť nulovnulovúú toleranciu porutoleranciu poruššovania ovania ľľudských prudských prááv.v.

�� PodporovaPodporovaťť slobodu na zdruslobodu na združžovanie a uznovanie a uznáávame prvame práávo na kolektvo na kolektíívne vne 
vyjednvyjednáávanie.vanie.

�� PrispievaPrispievaťť k zabrk zabrááneniu vykonneniu vykonáávania prvania práác dec deťťmi.mi.

�� PodporovaPodporovaťť odstraodstraňňovanie diskriminovanie diskrimináácie v zamestnancie v zamestnaníí..

�� OdmietaOdmietaťť vvššetky formy korupetky formy korupččnnéého sprho spráávania.vania.

�� KomunikovaKomunikovaťť o nao naššom prom príístupe ku spolostupe ku spoloččensky zodpovednensky zodpovednéému podnikaniu podmu podnikaniu podľľa a 
medzinmedzináárodnej metodiky rodnej metodiky GlobalGlobal ReportingReporting InitiativeInitiative..
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