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POLITIKA SPOLO ČNOSTI ATALIAN SK s.r.o. 

 

O spolo čnostiach 
Spoločnosť ATALIAN SK s.r.o. pôsobiaca na území Slovenskej republiky patrí do francúzskej skupiny ATALIAN. 
Táto skupina bola založená vo Francúzsku v roku 1944. Na slovenský trh vstúpila spoločnosť ATALIAN v roku 
2008 založením spoločnosti TFN Slovakia s.r.o. a následne v roku 2009 posilnila svoju pozíciu prostredníctvom 
akvizície TEST Slovakia, spol. s.r.o. Touto akvizíciou skupina ATALIAN nadviazala na dlhoročné skúsenosti 
v poskytovaní služieb na slovenskom trhu. Od roku 2008 boli realizované ďalšie akvizície a fúzie niekoľkých 
spoločností. Snahou je vytvoriť veľkú silnú skupinu, ktorá naviaže na doterajšie skúsenosti. 
 

Vízie spolo čnosti 
Poskytujeme komplexné multitechnické služby súvisiace so správou a údržbou majetku. Základným prostriedkom 
je využitie všetkých dostupných technických, inžinierskych i finančných zdrojov. Kvalitné služby  umožňujú naším 
zákazníkom sústrediť sa výhradne na ich podnikateľský zámer a zhodnocovať ich vlastné investície.   

Všetkým svojím  zamestnancom  ponúkame stabilitu, hodnotenie podľa schopností, možnosť firemného a 
osobného rastu na základe jednoznačných pravidiel, ako i pocit spolupatričnosti k skupine ATALIAN. Chceme, aby 
zamestnanie v skupine ATALIAN bolo pre zamestnancov prestížnou záležitosťou. Cieľom k vyššej pridanej 
hodnote našich služieb v dnešnej dobe a rovnako aj v budúcnosti je neustále zvyšovanie našich znalostí 
a vedomostí.   

Svojim zákazníkom sa snažíme pomôcť využívať energetické zdroje bezpečne, čisto a cenovo prijateľne 
a zároveň zvyšovať ich výkonnosť. Voči širšej spoločnosti zastávame pravidlá trvalo udržate ľného rozvoja . Je to 
taký rozvoj, ktorý napĺňa potreby prítomných generácií bez toho, aby ohrozil schopnosť naplňovať ich aj budúcim 
generáciám.  

Neoddeliteľnou súčasťou našich podnikateľských aktivít je náš vzťah k životnému prostrediu, bezpečnosti 
a ochrane zdravia a samozrejmosťou je maximálna ochrana všetkých informácií, ako interných, tak poskytnutých 
všetkými zainteresovanými stranami. Budujeme neustále sa rozvíjajúce dlhodobé partnerstvá  všetkých 
zainteresovaných strán s uvedomením si prínosu týchto vzťahov pre všetkých zúčastnených.  
 

Štandardy 
Vedenie skupiny ATALIAN sa zaväzuje udržiavať a rozvíjať systém integrovaného riadenia spoločnosti, ktorý je 
postavený na šiestich  základných pilieroch managementu: 

♦ kvalita 

♦ ochrana životného prostredia 

♦ bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

♦ hospodárenie s energiou 

♦ bezpečné informácie 

♦ sociálna zodpovednosť  
 

Strategické oblasti skupiny ATALIAN  
Vedenie spoločnosti vytvára dostatočné zdroje pre udržiavanie a zlepšovanie integrovaného systému riadenia. 
Dôraz kladie na nasledujúcich jedenás ť strategických oblastí, ktorých rozvoj premieta do ročných cieľov 
spoločnosti.  

1. SPOKOJNÍ ZÁKAZNÍCI 
� budovanie dlhodobých partnerských vzťahov so zákazníkmi  
� presadzovanie individuálneho, ľudského prístupu ku každému zákazníkovi a rozširovanie služieb podľa 

jeho potrieb 
� efektívna komunikácia so zákazníkmi  
� vysoká kvalita a profesionalita všetkých poskytovaných služieb 

 
2. STABILNÍ A ODBORNE SPÔSOBILÍ ZAMESTNANCI 

� vytváranie stabilného tímu zamestnancov s možnosťou kariérneho rastu  
� komplexné vzdelávanie pre zamestnancov 
� vhodné podmienky pre komunikáciu medzi zamestnancami a vedením spoločnosti  
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3. KVALITNÍ DODÁVATELIA 
� výber, riadenie a kontrola dodávateľov v súlade s integrovaným systémom riadenia spoločností  
� budovanie vzájomne výhodných dodávateľsko-odberateľských vzťahov 

 
4. SÚLAD S PRÁVNYMI PREDPISMI A ZÁVÄZNÝMI DOKUMENTMI  

� uplatňovanie právnych predpisov a záväzných dokumentov pri poskytovaní služieb  
� sledovanie zmien v právnych predpisoch a záväzných dokumentoch   
� aktívna spolupráca s orgánmi štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy a dotknutými organizáciami   

 
5. MATERIÁL A TECHNICKÉ VYBAVENIE 

� používanie schválených prípravkov, pomôcok a technického vybavenia v súlade s ich návodmi  
� pravidelná starostlivosť, údržba a inovácia technického vybavenia 

 
6. ŠETRNOSŤ K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU 

� identifikácia a riadenie environmentálnych aspektov 
� uprednostňovanie prípravkov, činností a pracovných postupov šetrných k životnému prostrediu  
� znižovanie nákladov v oblasti čerpania neobnoviteľných zdrojov 
� snaha o zmenšovanie ekologickej stopy  

 
7. PREVENCIA V OBLASTI BOZP 

� identifikácia a riadenie rizík v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia  
� rozvíjanie efektívnej protiúrazovej prevencie   
� komplexná preventívna lekárska starostlivosť pre zamestnancov 

 
8. KONTROLNÝ SYSTÉM 

� uplatňovanie efektívnej kontroly na všetkých stupňoch riadenia  
� sledovanie hospodárneho, efektívneho a účelného vynaloženia prostriedkov 
� stanovenie zodpovednosti a právomocí pre plnenie stanovených požiadaviek a opatrení  

 
9. BEZPEČNÉ INFORMÁCIE 

� identifikácia a riadenie aktív (hmotného a nehmotného majetku, osobných údajov, obchodných záujmov, 
značky a mien spoločností a ich podnikateľských aktivít) 

� znižovanie rizík na prijateľnú úroveň  
� ochrana informácií zákazníkov. 

10. HOSPODÁRENIE S ENERGIOU 
� neustále zvyšovanie energetickej účinnosti spoločnosti 
� plnenie všetkých aplikovateľných požiadaviek (legislatívnych, normatívnych, zmluvných, ...), vzťahujúcich 

sa k energetickým aspektom 
� management hospodárenia s energiami je uplatňovaný na všetky činnosti skupiny ATALIAN, na činnosti 

uplatňované u našich zákazníkov potom v miere primeranej ich požiadavkám 
 

11. ETICKÝ KODEX 
� dodržiavanie zásad transparentnosti a férového jednania, t.j. jednanie v dobrej viere, čestne a spravodlivo 

a poskytovanie presných informácií  
� vyvarovanie sa diskriminačného konania 
� odmietanie akejkoľvek formy korupcie  
� nevyužívanie detskej alebo vynútenej práce 
� ochrana dôverného charakteru vymieňaných informácií  

 

Všetky uvedené činnosti sú podriadené základným myšlienkam vychádzajúcich z vízií spoločností skupiny 
ATALIAN, t.j. dosahovanie najvyššieho stupňa kvality, profesionality, spoločenskej zodpovednosti so zreteľom na 
šetrný prístup k životnému prostrediu a vytváraniu priaznivých pracovných podmienok a efektívne hospodárenie s 
energiami.    
 

Tvoríme dobré meno a zna čku spolo čnosti  
 
 

 
 

 
 

V Bratislave dňa 01.03.2018 
 
 
 

        Mgr. Marián Čarnoký        Ing. Jana Hudáková 
Konateľ spoločnosti ATALIAN SK s.r.o.      Konateľ spoločnosti ATALIAN SK s.r.o.  


