
Skupina CRH je jedným z vedúcich globálnych výrobcov a dodávateľov stavebných materiálov –

cementu, kameniva a betónu. V klastri krajín Slovensko, Maďarsko a Rakúsko pôsobí v rámci 

svojich spoločností Danucem Slovensko, a.s., Danucem Magyarországh Kft., a Danucem Wien

GmbH. Preprava surovín a výrobkov vyrábaných v závodoch v Rohožníku a v Turni nad Bodvou, 

je poskytovaná spoločnosťami TransPlus, ktoré tiež patria k Danucem. Rovnako súčasťou sú aj 

spoločnosti Ferrobeton vyrábajúce železobetónové prefabrikované konštrukcie a skupina ecorec, 

ktorá je vedúcim výrobcom alternatívnych palív v strednej a východnej Európe. Palivá sú vyrábané 

najmä z priemyselného odpadu a energeticky sa zhodnocujú v cementárňach prevádzkovaných 

spoločnosťou Danucem.

Politika IMS je strategickým dokumentom, ktorým sa zaväzujeme riadiť pri svojej činnosti 

a rozvoji svojich aktivít v oblasti riadenia kvality, bezpečnosti práce a životného prostredia v rámci 

všetkých spoločností Skupiny CRH v regióne Danucem. Táto politika je záväzkom za zvyšovanie 

efektívnosti IMS a súčasne poskytuje rámec pre stanovenie cieľov a programov v súlade s 

hodnotami CRH.

Kvalita
Naším cieľom je viesť spoločnosti k trvalo udržateľnému rastu, ktorý vytvára hodnotu pre súčasné 

aj budúce generácie. Zaväzujeme sa zameriavať na kvalitu, zákaznícky orientované riešenia, na 

inovatívne možnosti pre zlepšovanie našich podnikov s ohľadom na požiadavky relevantných 

zainteresovaných strán a súvisiacich aspektov. Neustále posudzujeme relevantné riziká 

a príležitosti, ktoré sú integrované do nášho procesu plánovania a stanovovania cieľov. Využívame 

neustále učenie sa a zdieľanie poznatkov naprieč našimi spoločnosťami. Chceme byť spoloč-

nosťou, ktorú zákazníci vyhľadávajú pre vysokokvalitné výrobky a poskytovanie komplexných 

a spoľahlivých služieb. Vytvárame také pracovné podmienky, ktoré podporujú rozvoj ľudí 

spôsobom, aby sme mali vždy správnych ľudí v správny čas a na správnom mieste.

Politika integrovaného

manažérskeho systému (IMS)

Bezpečnosť a ochrana zdravia
Politika bezpečnosti a ochrany zdravia (BOZP) spoločností CRH, 

ktorá sa vzťahuje na nás všetkých, od nás vyžaduje, aby sme:
 ako minimum, dodržiavali všetky príslušné právne predpisy 

v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci BOZP rozvíjaním 
kultúry v oblasti bezpečnosti a neustálou snahou 
o napĺňanie a zlepšovanie osvedčených odvetvových postupov 
zaisťovať, že naši zamestnanci a dodávatelia dodržiavajú interné 
požiadavky BOZP skupiny CRH,

 zabezpečovali, aby naše spoločnosti poskytovali zdravé 
a bezpečné pracoviská všetkým zamestnancom 
a dodávateľom a aby sme sa náležite starali 
o zainteresované strany, ako sú zákazníci, návštevníci 
a komunity na všetkých našich prevádzkach, monitorovali 
a vykazovali výkonnosť s cieľom zabezpečiť súlad so všetkými 
sledovanými požiadavkami,
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 udržiavali otvorenú komunikáciu a požadovali, aby všetci zamestnanci a dodávatelia pracovali 

požadovaným bezpečným spôsobom, 

 zaistili, aby boli poskytnuté všetky primerané zdroje, školenia a dohľad súvisiaci s BOZP,

 zaistili, aby každý, kto pracuje v spoločnostiach CRH, mal právomoc ako aj zodpovednosť 

zastaviť akúkoľvek nebezpečnú prácu bez strachu z postihu.

Spoločnosti CRH zintenzívnili svoje úsilie o zabránenie vzniku smrteľných pracovných úrazov na 

všetkých prevádzkach zavádzaním zdokonalených postupov na identifikáciu okolností ich vzniku.  

Spoločnosti CRH dbajú na to, aby sa ponaučenia a skúsenosti z týchto udalostí, získané v rámci 

skupiny, bezodkladne oznámili, zdieľali a slúžili ako ich prevencia, ktorá naďalej ostáva prioritou 

a kľúčovým cieľom CRH. Na dosahovanie neustáleho zlepšovania v tejto oblasti bude Skupina 

CRH naďalej zabezpečovať a poskytovať odborné riadenie, ako aj všetky ostatné potrebné zdroje.

Životné prostredie
Udržateľnosť je pre Skupinu CRH kľúčovou hodnotou a pri všetkých našich činnostiach sa 

zaväzujeme dodržiavať najvyššie štandardy environmentálneho riadenia. Naše systémy riadenia 

sú v tejto oblasti optimálne zavedené a pravidelne prehodnocujúce, pričom sa zohľadňujú 

najlepšie dostupné postupy v odvetví. Zdieľanie znalostí v Skupine CRH v tomto procese zohráva 

dôležitú úlohu. Naša politika, ktorá platí vo všetkých našich spoločnostiach, nás zaväzuje, aby 

sme:

 ako minimum, dodržiavali všetky príslušné predpisy v oblasti ochrany životného prostredia 

a sústavne zlepšovali environmentálne riadenie smerom k najlepším dostupným postupom 

v odvetví, monitorovali a podávali správy o výkone environmentálneho riadenia, aby sme 

zabezpečili súlad s politikou,

 udržiavali otvorenú komunikáciu a zabezpečili, aby naši zamestnanci a dodávatelia dodržiavali 

svoje environmentálne povinnosti,

 proaktívne riešili výzvy a možnosti v oblasti zmeny klímy,

 minimalizovali vplyv na životné prostredie, znižovali emisie a optimalizovali spotreby energií, 

vody a ostatných prírodných zdrojov,

 podporovali udržateľné inovácie výrobkov, procesov a nové podnikateľské príležitosti,

 pozitívne rozvíjali vzťahy so zainteresovanými stranami a snažili sa byť dobrými susedmi 

v každej komunite, v ktorej pôsobíme.

Platí od 1. mája 2022

Schválil: _______________________________

Klaus Födinger

výkonný riaditeľ Danucem región

Politika integrovaného

manažérskeho systému (IMS)
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