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Pre naplnenie spoločenského poslania voči všetkým zainteresovaným stranám, výkonné vedenie 

prijalo „POLITIKU SPOLOČENSKEJ ZODPOVEDNOSTI“, v ktorej sa zaväzuje: 

 

1. Dodržiavať a vyžadovať dodržiavanie medzinárodných zákonov a nariadení, ktoré zahŕňajú 
dodržiavanie ľudských a humánnych práv, etiku, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, 
prevenciu pred požiarom, nebezpečné látky a životné prostredie v dodávateľskom reťazci. 
 

2. Zakazovať používanie nerastných surovín a minerálov (tantal, cín, volfrám a zlato) 
ťažených, využívaných a obchodovaných vážnym porušovaním ľudských a humánnych 
práv alebo porušovaním medzinárodných zákonov a dohovorov v Demokratickej republike 
Kongo alebo v ktorejkoľvek z priľahlých konfliktných oblastí s cieľom vybudovať 
transparentný systém riadenia pre všetky zainteresované strany v dodávateľskom reťazci.  
 

3. Rozvíjať aktívnu spoluprácu s miestnymi organizáciami: 
➢ Úradom práce sociálnych vecí a rodiny – ponuka práce pre nezamestnaných      
➢ Slovenskými vysokými školami a univerzitami – odborná prax pre študentov a 

konzultácií pri bakalárskych a diplomových prácach a exkurzie do našej spoločnosti  
➢ strednými školami v Tvrdošíne a v Nižnej nad Oravou – odborná prax pre študentov 

a exkurzie do našej spoločnosti 
➢ materskou škôlkou v Oravskej Lesnej – darčeky, hračky, didaktické a učebné 

pomôcky 
➢ chránenými dielňami – prednostným nákupom produktov z chránených dielní  
➢ miestnymi športovými klubmi – finančné príspevky pri športových podujatiach  

 

4. Stabilizovať a vytvárať pracovné miesta pre rôzne „vekové“ a „kvalifikované“ kategórie 
občanov a pre občanov s „čiastočným zdravotným postihnutím“ 
 

5. Dodržiavať nariadenia, ktoré zahŕňajú dobrovoľnícku prácu, nariadenia týkajúce sa 
pracovného času, zákazu diskriminácie a záruky minimálnej mzdy pre našich 
zamestnancov 
 

6. Usporadúvať „spoločenské a kultúrno-športové“ aktivity pre zamestnancov a ich 
rodinných príslušníkov 
  

7. Zlepšovať naše environmentálne spávanie 100% nákupom zelenej elektrickej energie – 
energie z obnoviteľných zdrojov   
 

8. Pravidelným monitorovaním pracovného a životného prostredia „informovať“ verejnosť 
a všetky zainteresované strany o našom bezpečnom a environmentálnom správaní 
zverejňovaním: 

➢ Výsledkov merania emisií vypúšťaných do ovzdušia z výduchov  
➢ Výsledkov merania kvality vypúšťaných odpadových vôd z ČOV  
➢ Výsledkov merania objemu a zhodnocovania odpadov 

 

Pre realizáciu záväzkov „POLITIKY SPOLOČENSKEJ ZODPOVEDNOSTI“ výkonné vedenie zabezpečuje 

a poskytuje zdroje a pravidelne kontroluje ich efektívne plnenie. 

 

Uplatňovanie záväzkov „POLITIKY SPOLOČENSKEJ ZODPOVEDNOSTI“ je povinnosťou každého 

zamestnanca našej spoločnosti v rámci rozsahu jeho pôsobnosti. 

 
Stanovili: Milan Orieščik – vedúci KVA Michal Hruška – vedúci VYR 

 Lukáš Rusnák – vedúci LOG Marta Dibdiaková – personalistka 

 Anton Majchrák – vedúci TCH  
   

Účinnosť  
a platnosť od: 

1.4.2018 
Ruší sa platnosť „Koncepcie spoločenskej zodpovednosti“, 
rev.2 zo 4.1.2016  
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