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HORNEX, a.s. realizuje novostavby a rekonštrukcie, realizuje stavby spôsobom
„Naprojektuj a postav“, rekonštrukcie historických
a pamiatkových objektov,
renovácie a obnovu pamiatok vrátane reštaurovania, dodávku a montáž interiéru,
poskytuje projektovú, inžiniersku a konzultačnú činnosť.
Trvalo uplatňovanými zásadami v organizácii sú:
1. Dôkladnou špecifikáciou požiadaviek zainteresovaných strán a ich splnením
počas realizácie i vo vyhotovenom diele dodať našim zákazníkom len kvalitné
produkty, služby a tým dosiahnuť ich maximálnu spokojnosť.
2. Svoje činnosti vykonávať v súlade s platnými právnymi predpismi za
súčasného dodržiavania požiadaviek zainteresovaných strán.
3. V cieľoch neustále uplatňovať potrebné právne, technické, organizačné,
finančné a personálne predpoklady pre kvalitný, bezpečný a ekologický výkon
prác.
4. Spolupracovať len so spôsobilými a kompetentnými dodávateľmi, od ktorých
vyžadovať rešpektovanie požiadaviek nášho zavedeného systému manažérstva.
5. Vo vzťahoch so všetkými zainteresovanými stranami uplatňovať korektnosť,
zodpovednosť, komunikáciu a transparentnosť.
6. Neustálym vzdelávaním našich zamestnancov, ich účasťou na tvorbe,
prerokovaní a preskúmaní tejto politiky, ich účasťou na pravidelných kontrolách,
ako aj náležitou vzájomnou komunikáciou zvyšovať úroveň ich odbornosti
a povedomia o individuálnych povinnostiach a záväzkoch v rámci zavedeného
systému manažérstva.
7. Pri výkone svojich činnosti chrániť životné prostredie a riadiť identifikované
riziká a významné environmentálne aspekty ich skúmaním, vyhodnocovaním
miery vplyvu a elimináciou na akceptovateľnú úroveň. Tak preventívne pôsobiť
voči chybám konania, voči zraneniam a preventívne pôsobiť voči zraneniam a
poškodeniam zdravia a negatívnym vplyvom na životné prostredie.
8. Systematicky analyzovať, hodnotiť a zlepšovať naše procesy.
9. Trvalo zlepšovať náš systém integrovaného manažérstva, ktorý zahŕňa:
o systém manažérstva kvality podľa ISO 9001;
o systém environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001;
o systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa
OHSAS 18001.
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