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Počas nášho pôsobenia na trhu sme sa postupne vyprofilovali na spoločnosť, ktorej prioritou sú 

monitorovacie, geoinformačné, databázové a bezpečnostné systémy, aplikačný vývoj, systémová a projektová 
administrácia, ako aj environmentálne štúdie a projekty. 

Našou ambíciou je dlhodobá spolupráca a poskytovanie kvalitných, sofistikovaných riešení pre široké 
spektrum spoločností z rôznych oblastí súkromného aj verejného sektoru. Našou devízou je profesionalita, 
flexibilita a vysoká kvalita služieb. Našim cieľom je spokojný zákazník. 
 Uvedomujeme si rastúce požiadavky zákazníkov na dodávky služieb v požadovanej kvalite, dohodnutom 
termíne a za konkurencieschopné ceny. Pre naplnenie týchto požiadaviek máme zavedený Integrovaný systém 
manažérstva a vedením spoločnosti je vyhlásená táto 
 

Politika integrovaného manažérskeho systému 
 
ktorá je presadzovaná prostredníctvom zásad v nasledujúcich oblastiach: 

 

Zákazníci 
- budovať so zákazníkmi dlhodobé  a vzájomne výhodné partnerské vzťahy, 
- dodávať objednané služby v dohodnutom termíne a v požadovanej kvalite. 

Dodávatelia 
- budovať s dodávateľmi dlhodobé a vzájomne výhodné partnerské vzťahy, 
- vykonávať transparentné výberové konania. 

Zamestnanci 
- podporovať rozvoj spôsobilosti zamestnancov pre dosiahnutie vysokej úrovne kvality práce 

Okolité prostredie 
- poskytovať ekologicky šetrné a environmentálne zabezpečené projekty a služby 
- znižovať riziká poškodenia okolitého životného prostredia. 

Záväzných požiadaviek 
- dodržiavať a riadiť sa legislatívnymi požiadavkami a požiadavkami na ochranu ŽP a plniť oprávnené 

požiadavky zainteresovaných strán na ochranu ŽP a presadzovať ich do každodennej praxe, 

Prevencie znečisťovania  
- minimalizovať dopad znečisťovania vyplývajúceho z vlastnej činnosti návrhu dopravných projektov na 

životné prostredie  
- vyžadovať od svojich zmluvných partnerov aktívny prístup k ochrane životného prostredia  

Neustáleho zlepšovania  
- plánovať využívanie ekologicky vhodných surovín a pomocných látok, prípadne projektovania dopravných 

stavieb, 
- neustále sledovať a zlepšovať stav v dopadoch rizík a príležitostí v oblasti podnikania a v životnom prostredí, 

Environmentálneho povedomia  
- zvyšovať toto povedomie odborným vzdelávaním, 
- o našich aktivitách, nápravných opatreniach a programoch informovať zamestnancov a oprávnené 

zainteresované strany. 

Bezpečnosť práce  
- chrániť zdravie zamestnancov a účinnou prevenciou predchádzať úrazom. 
 

Táto politika je záväzná pre všetkých našich zamestnancov a poddodávateľov. Vedenie spoločnosti 
Digital Industry s.r.o. zabezpečí, aby táto politika bola pochopená a uplatňovala sa na všetkých úrovniach riadenia 
spoločnosti a zabezpečí zdroje pre jej naplnenie.   

 
V Bratislave dňa 10.6.2017 
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