
PROVED, s.r.o. 

  
Miletičova 23 
821 09 Bratislava 
 

PRV 05-18-00001                                
 

    
PROVED, s.r.o. IČO: 51 863 197 Spoločnosť je zapísaná v obchodnom 

registri Okresného súdu Bratislava I., 
Oddiel Sro, Vložka číslo 130328/B 

Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s. 
Miletičova 23 DIČ: 2120818656  IBAN: SK27 1100 0000 0029 4505 8534 
821 09 Bratislava IČ DPH: SK2120818656 SWIFT: TATRSKBX 

 

Firemná politika PROVED, s.r.o. 
Manažment spoločnosti PROVED, s.r.o. sa týmto zaväzuje, pre udržiavanie a neustále zlepšovanie zavedených systémov v oblasti kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, k nasledovnému: 

 zabezpečiť kvalitu dodávaných projektov a služieb v súlade so súčasnými svetovými trendmi a neustále zvyšovať ich kvalitu s cieľom prekračovať očakávania zákazníkov, 
 vo vzťahu k zákazníkom preferovať korektnosť a solídnosť a spolu s vysokou odbornosťou a dôkladnosťou neustále dbať o spokojnosť našich zákazníkov, 
 dodávateľsky zabezpečované podklady a služby s dopadom na kvalitu našich projektov a služieb zabezpečovať len u overených a spoľahlivých partnerov, 
 vytvárať vzájomne výhodné vzťahy so svojimi obchodnými partnermi a dodávateľmi založené na vzájomnej dôvere a zdvorilosti tak, aby viedli k dlhodobej obchodnej spolupráci, 
 vzdelávacími aktivitami zvyšovať odbornú úroveň a profesionálny rast zamestnancov s cieľom dosiahnuť vysokú úroveň kvality procesov a projektov, 
 v projekčnej oblasti navrhovať riešenia šetrné k životnému prostrediu, v súlade s technickými a právnymi normami a požiadavkami zákazníka, 
 pri svojej činnosti používať zariadenia a spotrebiče s vysokou energetickou účinnosťou a s čo najnižšou environmentálnou záťažou,  
 v maximálnej možnej miere obmedziť používanie papierovej dokumentácie a iniciovať prechod na elektronickú formu dokumentácie a uskladnenia údajov a tento trend presadzovať aj na strane našich odberateľov a preferovať u našich dodávateľov, 
 minimalizovať objem odpadu vzniknutého našou činnosťou a so vzniknutým odpadom nakladať v zmysle platnej legislatívy, 
 trvale sledovať všetky právne a iné požiadavky v oblasti BOZP, implementovať ich do činnosti spoločnosti a pravidelne posudzovať zhodu týchto požiadaviek s ich plnením v spoločnosti, 
 zvyšovať zodpovednosť zamestnancov za vlastné zdravie a bezpečnosť pri práci ako aj zdravie a bezpečnosť osôb, ktorých sa ich konanie bezprostredne dotýka rozvojom odborných znalostí, 
 zabezpečovať vykonávanie pravidelných kontrol a previerok, prehodnocovať podmienky činnosti v spoločnosti, identifikovať a eliminovať potenciálne zdroje možného vzniku nehôd a pracovných úrazov. 
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