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 Akciová spoločnosť Vertical Industrial ,vedomá si dopadu riadiacich politík a prístupov 

na svoje zdroje, dbá – teda konzistentne monitoruje aplikáciu prijatých pravidiel a upra-

vuje zistené odchýlky v kategóriách 1.1 až 1.5:

1.1 Dodržiavanie legislatívy

 Akciová spoločnosť Vertical Industrial ctí zákony Slovenskej republiky a bezvýhradne 

sa nimi riadi. A to predovšetkým základným zákonom – ústavou štátu a z nej odvodenými 

zákonníkmi ako napr. Zákonník práce (č. 311/2001 Z. z.), Občiansky zákonník (č. 47/1992 Z. z.), 

Zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení zákona NR SR (č. 127/1994 Z. z., zákona NR 

SR č. 287/1994 Z. z., zákona č. 171/1998 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z. a zákona č. 332/2007 Z. z., 

Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení zákona č. 275/2007 Z. z., zákona č. 454/2007 Z. z., zákona č. 

287/2008 Z. z., zákona č. 117/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z. , zákona č. 258/2011 Z. z., záko-

na č. 408/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 448/2012 Z. z., zákona č. 39/2013, záko-

na č. 180/2013 Z. z., zákona č. 314/2014 Z. z. ,zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., 

zákona č. 312/2016 Z. z., zákona č. 142/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 460/2019 Z. 

z., zákona č. 74/2020 Z. z. a zákona č. 198/2020 Z. z.), Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene   

a doplnení niektorých zákonov (č. 343/201 Z. z.), Zákon o cestnej premávke a o zmene a do-

plnení niektorých zákonov (č. 8/2009 Z. z.), Autorský zákon (č. 185/2015 Z. z.), vždy podľa 

aktuálneho znenia. 

Ďalej pri svojej činnosti uplatňuje príslušné prijímané predpisy, nariadenia, normy orgánov 

štátnej a verejnej správy. Pre zosúlaďovanie pracovných postupov a pracovných výstupov, 

ako aj politík riadenia s legislatívou SR (a EU), vytvorila firma vo svojej organizačnej štruktúre 

Oddelenie legislatívy. Firma je členom TK 114 – Samostatne stojace priemyselné komíny pri 

ÚRADE PRE NORMALIZÁCIU METROLÓGIU A SKÚŠOBNÍCTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY, kde sa 

aktívne podieľame na preberaní EN a tvorbe národných STN.

Je aktívnym členom CICIND Medzinárodnej organizácie priemyselných komínov. 

1.2  Sociálna udržateľnosť

 Je akciovou spoločnosťou Vertical Industrial vnímaná ako jeden zo základných 

pilierov existencie ľudstva s perspektívou fungujúcich multikulturálnych spoločenských 

vzťahov a kooperácie, globálnej ekonomiky i ochrany životného prostredia. Multikulturalitu 

firma uznáva nielen vo svojom medzinárodnom pôsobení ako inšpirujúcu diverzitu v po-

znávaní osobitných prístupov k práci, riešeniu problémov a kreovaniu hodnotovej výmeny 

na globálnych trhoch. Veľkú pozornosť venuje osobitne odstraňovaniu bariér medzi gene-

ráciami, rodmi, pôvodom, príležitosťami v prístupe ku vzdelaniu, k informáciám ako aj  
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nevyhnutnému materiálnemu zabezpečeniu pre zdravý život jednotlivca. Firma verí, že 

základom sociálnej udržateľnosti v jej internom i externom prostredí je spokojný motivova-

ný človek s naplnenými potrebami a bohatým spektrom ambicióznych želaní, ktoré si vďaka 

existujúcim možnostiam realizuje. Želania sa týkajú imtímnej sféry, zabezpečenia blízkych,     

perspektívnej práce ale i spokojnej, bezpečnej existencie v geografickej lokalite, štáte, ná-

rode, politickom systéme. 

 Akciová spoločnosť Vertical Industrial sa snaží nepretržite harmonizovať vzťahy medzi 

svojimi zamestnancami, dodávateľmi, partnermi a zákazníkmi. Prostredníctvom sponzor-

ských aktivít a darov podporuje jednotlivcov a organizácie s výnimočnými výsledkami práce 

alebo ľudského úsilia a taktiež projekty pre odkázaných. Vytvára podmienky pre rovnováhu 

pracovného i osobného života. Netoleruje prejavy akejkoľvek neznášanlivosti, nespravodli-

vosti a neformálnej nadradenosti. Verí, že vzdelanie je cesta nielen k zefektívneniu profesi-

onálnej výkonnosti ale najmä ku kritickému objektívnemu mysleniu pomáhajúcemu budo-

vať sociálne spravodlivý svet.  

1.3 Udržateľnosť ŽP 

 Akciová spoločnosť Vertical Industrial prejavuje svoj vzťah k ochrane životného 

prostredia a udržateľnosti podmienok pre zdravý život predovšetkým vo svojom profesij-

nom predurčení. Správne fungujúce výrobné a energetické systémy – ich infraštruktúra ako 

stavebné objekty, konštrukcie, plášte, rozvody, izolácie, filtre bez poškodení sú predpokla-

dom pre zníženie uhlíkovej stopy, čistého vzduchu, vody a pôdy, pre zamedzenie plytvania 

energetickými zdrojmi. 

 Spoločnosť považuje za základ svojho environmentálneho úsilia periodickú preven-

ciu proti vzniku porúch a poškodení systémov. Včasná kvalitná diagnostika musí predchá-

dzať neraz nenapraviteľným environmentálnym škodám. Investuje preto do špičkového 

diagnostického vybavenia a odbornosti kádrov v k tomu určenom stredisku. 

Pri opravách stavebných a konštrukčných štruktúr, ako aj pri ich budovaní integruje kroky    

k zabezpečeniu udržateľnosti do analytickej a projektovej fázy. Vyvinula viacero progresív-

nych riešení napr. technológiu vyvložkovávania komínov, minimalizujúcich energetickú 

náročnosť a negatívne dopady na prostredie počas servisných, rekonštrukčných, búracích 

či stavebných prác. 

Dôsledne dbá na redukciu plochy staveniska, logistiku, skladovanie a narábanie s hmotami 

a stavebnou chémiou, aby nekontaminovala lokalitu. Minimalizuje stavebný odpad a pri 

jeho následnom spracovaní využíva princípy recyklácie.  Nekompromisne monitoruje dodr-

žiavanie príslušných predpisov. Jej odborní pracovníci poznajú ich význam.

 Osobitný prístup akciovej spoločnosti Vertical Industrial k ochrane života je naviazaný    



na záchranu flóry a fauny v miestach pracovných aktivít. Bežná je ochrana zelených plôch, 

drevín pred poškodením stavebnou činnosťou, uchovanie alebo inštalácia náhradných 

hniezd vtáctva na výškových stavbách a pod. Špecifický druh prác vykonávaný najmä v exte-

riéri privádza do radov zamestnancov spoločnosti väčšinou ľudí s citlivým vzťahom k príro-

de. Ochrana prírody a života v nej sa stala hmotným aj ideovým prejavom firemnej kultúry . 

Recyklácia, používanie moderných technológií a produktov nepoškodzujúcich ŽP, do-

držiavanie štandardov ISO 1400 a EMAS, ochrana prírodných zdrojov, používanie alter-

natívnych energetických zdrojov je dlhodobým programom zvyšovania kvality akciovej 

spoločnosti.

1.4 Spoločenská zodpovednosť

 Znamená pre akciovú spoločnosť Vertical Industrial úsilie presahujúce bežný rámec 

dodržiavania právnych predpisov. Ide o čoraz intenzívnejšie zapájanie všetkých kľúčových 

partnerov do každodenných aktivít a rozhodnutí,  primárne vlastných zamestnancov.

Zapojenie interných a externých zainteresovaných strán – firiem a inštitúcií v rámci spoloč-

ných kanálov komunikácie, umožňuje lepšie predvídať a využiť rýchlo sa meniace očakáva-

nia spoločnosti a prostredia. 

Etickým kompasom spoločenskej zodpovednosti sú princípy: spravodlivosti, rovnopráv-

nosti, konanie voči iným subjektom v súlade s vlastnými potrebami a očakávaniami spoloč-

nosti od týchto subjektov, konanie v duchu pravidla čo najviac dobra, pre čo najviac dotk-

nutých, po čo najdlhšiu dobu a konanie, ktoré by mohlo byť interným aj externým prostre-

dím prijaté ako všeobecne platná a vykonateľná norma, či zákon. 

 Akciová spoločnosť Vertical Industrial verí, že kvalita podnikateľského prostredia nie 

je iba vecou legislatívy a vymožiteľnosti práva, ale predovšetkým budovania zdravých part-

nerských vzťahov medzi účastníkmi odberateľsko-dodávateľského reťazca, so štátnou a ve-

rejnou správou ale aj s miestnymi komunitami, ktoré sú aktivitami spoločnosti ovplyvňova-

né dlhodobo či krátkodobo. Prijíma existujúce normy, riadi sa nimi a pomáha tvoriť profe-

sijné kódexy, pravidlá pre korektný lobing, protikorupčné opatrenia a efektívne kontroly 

proti ich porušovaniu.

Korporátnym cieľom a záväzkom spoločnosti je však aj aktívny vstup do riešenia vzniknu-

tých problémov – a to aj medzi inými účastníkmi trhu, ak im svojim zázemím a potenciálom 

dokáže pomôcť. 

 Zodpovedné správanie zmierňuje sociálne dopady vrátane straty pracovných miest  

a ponúka súbor hodnôt budovania súdržnejšej spoločnosti – predpokladu udržateľného 

hospodárskemu systému. 

„Firma je ako rodina pre interné prostredie aj ako dobrý sused v externých vzťahoch.“ 



1.5 Mechanizmus prijímania a riešenia sťažností

 Akciová spoločnosť Vertical Industrial prijala ustanovenia Zákona o sťažnostiach     

(č. 9/2010 Z. Z.)  za východiskový systém prijímania a riešenia sťažností. Okrem toho v pro-

spech rýchleho a účelného vybavovania prípadných sťažností určila zodpovednú osobu       

z manažmentu firmy, mailovú adresu: vertical@vertical.sk, ale predovšetkým systémové 

opatrenia voči nedostatkom, pochybeniam a neoprávnenému konaniu. 

Väčšina sťažností môže mať základ v zle nastavenom vzťahu, propozíciách obchodného 

prípadu (dodacích a prevádzkových smerniciach) a príslušných zmluvách (protokoloch). 

Proces vyjasňovania a postupného schvaľovania krokov v profesijných výkonoch, projekto-

vé kontroly, dôsledné uplatňovanie príslušných noriem a predpisov, korektné vedenie 

administratívy sú profilaktikou pred potencionálnymi problémami. Do rýchleho a úspešné-

ho riešenia prípadov indikujúcich charakter sťažnosti patrí aj objektívne posúdenie či sku-

točne ide o sťažnosť. K posúdeniu môže spoločnosť i sťažovateľ prizvať mediátora alebo 

špecialistu. 

Riadiacimi princípmi riešenia sťažností je systémovosť,  objektivita, spravodlivosť, rýchlosť 

a obojstranná spokojnosť s výsledkom. Súčasťou procesu je interná administratíva – archi-

vácia správ o dôvodoch a prístupoch k riešeniu, vyhodnocovanie riešení i návrhoch na pred-

chádzanie problémom.

 Akciová spoločnosť Vertical Industrial má zmluvný vzťah s právnickou kanceláriou, 

aby v sporných prípadoch postupovala striktne v súlade s legislatívou.  



2.1  Ľudské práva

 Akciová spoločnosť Vertical Industrial sa vo svojej politike riadenia ľudských zdrojov 

plne stotožňuje so Všeobecnou deklaráciou ľudských práv prijatou Valným zhromaždením 

OSN, s Chartou základných práv EÚ ako základným dokumentom EU a Ústavou Slovenskej 

republiky. Pri riadení interného prostredia a budovaní vzťahov s externým prostredím preto 

uplatňuje princípy nedotknuteľnosti osobnej dôstojnosti, slobody a bezpečnosti jednotliv-

cov, rovnosti, solidarity, spravodlivosti, občianskych práv, slobôd, ochrany života a humán-

nosti. Spoločnosť odsudzuje akékoľvek prejavy neznášanlivosti a porušovania ľudských 

práv inými a je pripravená vždy na ne upozorniť a v rámci svojich kompetencií proti takému 

konaniu zasiahnuť.

2.2 Detská práca a práca mladistvých

 Pracovné pozície, pracovná náplň a charakter pracovných výkonov organizovaných 

akciovou spoločnosťou Vertical Industrial svojim charakterom diskvalifikuje akúkoľvek dets-    

kú prácu a prácu mladistvých.  Vzhľadom na  fyzickú náročnosť a špecifické zručnosti by ju deti 

i mladiství nezvládli. Napriek tomu spoločnosť odsudzuje takúto prácu organizovanú inými. 

V rámci svojich kompetencií je pripravená na porušovanie spoločnosťou prijatých etických 

princípov upozorňovať a neodkladne zasiahnuť.

2.3 Mzdy a odmeny

 Akciová spoločnosť Vertical Industrial sa riadi etickým princípom: Vykonaná práca 

splňujúca kritéria zadania, popisu práce a zmluvného vzťahu zamestnanca s firmou podľa 

Zákonníka práce (č. 311/2001 Z. z.) má byť primerane a načas odmenená. 

K spravodlivému hodnoteniu pracovných výkonov manažmentu a zamestnancov využíva 

monitorovanie plnenia pracovných plánov, výkonových a kvalitatívnych noriem (+ riadenia 

sa predpismi BOZP) administratívnymi a priamymi kontrolami. Výsledky kontrol spraco-

váva vlastný systém transformujúci hodnotenia do agendy mzdového účtovníctva. Jednot-

livci sú nadriadenými informovaní o svojej výkonnosti a k statusu môžu vyjadriť svoj názor, 

súhlas či nesúhlas. Spoločnosť v nadväznosti na výnosy modifikuje mzdy a vypláca zamest-

nancom odmeny odstupňované podľa podielu na dosiahnutých výsledkoch. Základnú 

mzdu však spoločnosť periodicky valorizuje. 

 Mzdy a odmeny akciová spoločnosť Vertical Industrial vníma z hľadiska motivácie len 

ako hygienický faktor spokojnosti zamestnanca v práci. Chápe ale ich dopad na súkromie         

a kvalitu života. Zamestnanci so svojimi odbornými kompetentnosťami sú najcennejším 
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zdrojom spoločnosti. Dlhodobú politiku prístupu k otázke miezd a odmien charakterizuje 

heslo: „Spokojný zamestnanec = spokojný zamestnávateľ = spokojný zákazník“.     

2.4 Pracovná doba

 Akciová spoločnosť Vertical Industrial sa pri organizovaní práce riadi ustanoveniami 

príslušných paragrafov Zákonníka práce (č. 311/2001 Z. z.) o dĺžke pracovnej doby a primera-

nosti nadčasov. Vzhľadom na špecifickosť práce s vysokou mierou rizika, ale i nevyhnutnú 

sezónnosť výkonov, spoločnosť posudzuje pracovnú dobu a prípadné nadčasy svojich za-

mestnancov aj z pohľadu predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Technicko-

hospodárskym profesiám zaviedla kĺzavú pracovnú dobu, prípadne prácu  z domu.

 

2.5 Moderné otroctvo

 Akciová spoločnosť Vertical Industrial stotožnená s princípmi ochrany ľudských práv 

a striktne sa riadiaca zákonmi v oblasti zamestnávania ľudí (SR aj EU) neorganizuje ich 

prácu spôsobom, ktorý by mohol niesť (pripomínať) znaky otroctva. 

Zamestnanci disponujú širokými zamestnaneckými právami a nadštandardnými benefitmi 

smerujúcimi k regenerácií síl, upevňovaniu dobrých kolegiálnych vzťahov a zlepšovaniu 

pracovných podmienok, bezpečnosti, hygieny a stravovania v práci.

Spoločnosť odsudzuje akékoľvek prejavy pracovného otroctva inými a je pripravená vždy  

na ne upozorniť a v rámci svojich kompetencií proti takému konaniu zasiahnuť.

      

2.6 Sloboda združovania

 Akciová spoločnosť Vertical Industrial umožňuje svojim zamestnancov vstup    

do odborových a iných profesijných subjektov, členstvo v politických stranách, mimovlád-

nych a záujmových organizáciách. Nebráni vzniku a pôsobeniu pobočky odborovej organi-

zácie na svojich pracoviskách. Bude však vždy aktívne vystupovať proti prejavom extrémiz-

mu, politického alebo náboženského fanatizmu (neznášanlivosti) orientovaných proti ľud-

ským právam a environmentálnej udržateľnosti, prípadne sociálnej integrite vo firme a jej 

firemnej kultúre. 

2.7 Obťažovanie

 Akciová spoločnosť Vertical Industrial neakceptuje vo svojom internom prostredí 

akékoľvek prejavy obťažovania ako sú napr. mobbing alebo harrasment. Manažéri sú pou-

čení v tejto problematike. Sledujú prípadné príznaky obťažovania, aby mohli včas efektívne 

a zásadne proti nemu zasiahnuť. So zamestnancami diskutujú o negatívnych dopadoch 

jednotlivých spôsobov obťažovania na integritu a výkonnosť pracovných tímov. 



Príčiny a štartéry obťažovania jednotlivcov alebo skupín sú dnes pracovnou psychológiou 

dobre popísané. Nesystémovosť, nespokojnosť, preťažovanie, rozkolísaný dopyt po vý-

konnosti, nespravodlivé hodnotenie a prístupy k jednotlivcom, neobjektívne úsudky, baga-

telizácia spoločensky uznávaných hodnôt a etických princípov. 

Akciová spoločnosť Vertical Industrial sa primárne usiluje proaktívne riadiť procesy a medzi-

ľudské vzťahy na pracoviskách tak, aby uvedené príčiny eliminovala – nenechala rozvinúť ich 

deštruktívny potenciál. Ochrana interného prostredia však prestupuje aj jeho hranice, lebo 

hrozí riziko, že obťažovanie prenikne z nezdravých vzťahov u kooperantov alebo iných spo-

lupracujúcich firiem. 

 Osveta, okamžité spravodlivé riešenie problémov, motivovanie k vzájomnej podpore 

a úcte medzi zamestnancami sú nástroje spoločnosti voči týmto nežiadúcim spoločenským 

prejavom. 

2.8 Protidiskriminačné opatrenia

 Diskriminácia na pracoviskách má dnes rozmanité podoby. Hranice medzi aktérmi     

a dotknutými nemusia byť jasné a okrem typickej diskriminácie z minulosti naviazanej       

na pohlavie, orientáciu, vek, pôvod pribudla diskriminácia profesií prípadne pracovných 

pozícií, ľudí vyhranených názorov a postojov… Stratégie a taktiky diskriminácie sa prejavujú 

najmä v obmedzovaní prístupu k zdrojom a príležitostiam. V extrémnych polohách však 

môžu prerásť až do foriem obťažovania. 

 Akciová spoločnosť Vertical Industrial neakceptuje vo svojom internom prostredí 

akékoľvek prejavy diskriminácie. Manažéri sú pravidelne preškolovaní (inštruovaní) a scitli-

vovaní v tejto problematike. Sledujú príznaky diskriminácie, aby mohli včas efektívne a zá-

sadne zasiahnuť. So zamestnancami sú diskutované negatívne dopady jednotlivých spôso-

bov diskriminácie na integritu a výkonnosť organizácie. 

 Spoločnosť deklaruje verejne svoje priority, víziu, ciele, etický kódex a politiky 

riadenia. Má logickú, prehľadnú organizačnú štruktúru, ktorá predurčuje pracovné úlohy 

zamestnancov v oddeleniach i v súčinnosti navzájom. Jasné sú kompetencie i disponovanie 

zdrojmi. Problémy sa riešia promptne a vzájomným konsenzom. Spoločnosť dbá na dobré 

vzťahy  medzi rodmi i generáciami. Posilňuje vzájomný rešpekt a úctu k práci zamestnancov 

bez rozdielu. 



3.1 Politika BOZP

 Akciová spoločnosť Vertical Industrial realizuje pre investorov výkony, ktoré majú 

zväčša charakter rizikovej práce. Ide najmä o tzv. práce vo výškach, stavebné činnosti, 

revízie konštrukcií a výškových stavieb. Vymenované práce môžu vykonávať iba zacvičení, 

skúsení zamestnanci s primeranou praxou. To je podmienka získania zamestnania alebo 

pracovného kontraktu (SZČO) v spoločnosti. Vertical Industrial sa venuje trom základným 

prístupom predchádzania mimoriadnym udalostiam, úrazom alebo inému poškodeniu 

zdravia. Prvým je detailné projektovanie prác s využitím pokročilých technológií, ktoré 

zohľadňuje nároky na bezpečnosť postupov a hodnotí možné riziká. Do týchto aktivít patrí 

aj príprava staveniska a pravidelné technické kontroly vybavenia. Druhým je pravidelné 

preškolovanie zamestnancov a monitorovanie ich správania na pracovisku. Tretím prístu-

pom k podpore BOZP je vybavovanie zamestnancov kvalitnými OOPP. Zamestnanci prechá-

dzajú pravidelnými zdravotnými prehliadkami. Všetky tri spomínané prístupy sú aj obsa-

hom dokumentácia BOZP, PZS a OPP.

 Akciová spoločnosť Vertical Industrial splnila náročné kritéria akreditovaného certi-

fikačného orgánu pre certifikáciu systémov manažérstva BOZP a získala certifikáciu ISO 45001 

potvrdzujúcu, že má vybudovaný, zdokumentovaný a zavedený systém manažmentu bez-

pečnosti a ochrany zdravia pri práci v organizáciách. Rovnako získala Certifikát SCC* Version 

2011 v rovnakej oblasti. 

Zazmluvnená profesionálna pracovná zdravotná služba sleduje v spoločnosti pracovné 

podmienky, platnú legislatívu, vypracúva posúdenia zdravotných rizík pri práci, prevádz-

kové poriadky pre prácu s chemickými látkami, v teple, chlade a pod. Kategorizuje práce 

podľa rizík a faktorov práce, určuje rozsah lekárskych prehliadok, ktoré súčasne pre zamest-

nancov zabezpečuje.

Zazmluvnená bezapečnostno-technická služba s autorizovanými bezpečnostnými a požiar-

nymi technikmi sleduje legislatívu v oblasti BOZP a OPP a v spolupráci s dotknutými oddele-

niami spoločnosti identifikuje riziká a vypracováva príslušnú dokumentáciu a postupy.

 Akciová spoločnosť Vertical Industrial prijala princíp nulovej tolerancie voči porušo-

vaniu predpisov, noriem i nariadení BOZP ako vo svojom internom, tak i externom prostredí, 

teda pri spolupráci s dodávateľmi a kooperantmi. V rámci svojich kompetencií,  v prípade ne-

súladu správania a postupov pri BOZP, na ne upozorňuje a realizuje kroky na elimináciu 

týchto prejavov. 
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4.1 Korupcia

 Akciová spoločnosť Vertical Industrial podporuje úsilie orgánov štátnej a verejnej 

správy, ako aj aktivistov v boji proti rozvinutej korupcii a systémom narušovania prirodzenej 

trhovej súťaže. Mnohé firmy a organizácie, medzi ktoré patrí aj úspešná spoločnosť Vertical 

Industrial, realizujú marketingové stratégie odlíšenia od konkurencie založené na inová-

ciach a vývoji. Nemalé prostriedky vložené do rozvoja však v prostredí prekvitajúcej korup-

cie strácajú význam a pôsobia na etické podnikanie likvidačne. Korupcia spôsobila Slo-

vensku nemalé škody. Nepatrí sem, nepatrí do podnikania, ani do životov nikoho z nás.  

4.2 Vydieranie, vyžadovanie úplatku

 Akciová spoločnosť Vertical Industrial koná výhradne v znení zákona. Vydieranie    

a vyžadovanie neoprávnených benefitov je nezákonné. Má na trhové prostredie rovnaké 

nežiadúce dopady ako korupcia. Korupcia je často štartérom neskoršieho vydierania. 

Vyžadovanie úplatku zas štartérom korupcie. Iba rázne odmietanie a systémový boj proti 

obom protiprávnym a neetickým konaniam dokáže preťať začarovaný kruh a vrátiť do trho-

vého prostredia ducha efektívnej voľnej súťaže.   

4.3 Finančná zodpovednosť

 Akciová spoločnosť Vertical Industrial sa riadi Zákonom o účtovníctve (č. 431/2002 Z. z.) 

a ďalšími predpismi o vedení účtovníctva a účtovnom vykazovaní. Vedie štandardnú finan-

čnú agendu a spracúva jej dokumentáciu, ktorú archivuje (kontrola, dohľadávanie, eviden-

cia). Načas si plní finančné záväzky voči štátu a dodávateľom. Má vlastné finančné oddelenie    

a využíva tiež, ako akciová spoločnosť, služby nezávislej autorizovanej auditorskej agentúry  

na audit koncoročnej finančnej uzávierky zo zákona. Tú zverejňuje na príslušnom portále fi-

nančnej správy. Spoločnosť disponuje komerčným účtom v Slovenskej sporiteľni, a. s., ne-

realizuje žiadne transakcie platbou v hotovosti. Tým napĺňa požiadavky transparentného 

narábania s finančnými prostriedkami, majetkom a nehmotnými aktívami i pasívami. 

V akcionárskej zmluve zaviazali akcionári spoločnosť k finančnej zodpovednosti. Predsta-

venstvo a Dozorná rada preto zodpovedné narábanie s financiami monitorujú a v prípade 

potreby nariaďujú príslušné zmeny. Pracovníci finančného oddelenia absolvujú pravidelne 

semináre a kurzy, kde sa zoznamujú s aktuálnymi požiadavkami na finančnú agendu.

4.4 Sprístupňovanie informácií

 Akciová spoločnosť Vertical Industrial koná v zmysle Zákona o voľnom prístupe 

k informáciám (č. 211/2000 Z. z.). Zverejňuje všetky povinné údaje na príslušných portáloch, 

informuje o sebe a svojich aktivitách na vlastnej internetovej stránke, ako i na stránkach 
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agentúr poskytujúcich informácie o podnikateľských subjektoch. Spoločnosť prevádzkuje 

budovu, ktorá má transparentnú, bez problémov dohľadateľnú adresu a je riadne označená 

ako sídlo firmy. Spoločnosť podľa normy korektne označuje svoje pracoviská, pracovné a lo-

gistické prostriedky (autá) i OOPP jednotlivcov tak, že práca firmy je podľa nich zistiteľná, 

lokalizovateľná a kontrolovateľná. 

Spoločnosť Vertical Industrial prezentuje svoje akcionárske zloženie, manažérsky tím i akti-

vity na verejných fórach (športové, spoločenské podujatia, sponzoring) ale aj na odborných 

profesijných fórach doma i v zahraničí. Vydáva pravidelne informačné materiály o produk-

toch, dodávateľsko-odberateľských vzťahoch, o spôsobe vykonávania činností, implemen-

tácii inovácií a výskumu. 

Všetky zo zákona vyžadované informácie o hospodárení firmy sú každoročne dopĺňané 

aktuálnou Výročnou správou do príslušného portálu štátnej správy. 

 

4.5 Korektná súťaž

 Akciová spoločnosť Vertical Industrial sa uchádza o zákazky transparentne formou 

ponúk, výberových konaní, obchodnou činnosťou (najmä vyjednávaním o špecializovaných 

činnosťiach ako napr. revízie, ktoré musia investori vykonávať periodicky zo zákona). 

Na prezentovanie svojich špecifických schopností využíva aj niektoré formy reklamy.

Riadi sa ustanoveniami Zákona o ochrane hospodárskej súťaže (č. 136/2001 Z. z.). Úspechy    

medzi konkurentmi pripisuje spoločnosť orientácii na zákazníka, jedinečnosti svojich ino-

vatívnych a progresívnych riešení, vlastneným technológiám a odbornosti zamestnancov. 

Korektnosť vysúťažených zákaziek potvrdzuje zákaznícka spokojnosť. Zákazníci sa ku kon-

traktom so spoločnosťou Vertical Industrial vracajú, alebo vstupujú s ňou do ďalších na-

sledujúcich projektov. Spoločnosť neviedla a nevedie súdne spory s konkurenciou.  

 

4.6 Konflikt záujmov

 Norma STN EN ISO 37001:2016 ho definuje ako „situáciu, v ktorej by obchodné, finan-

čné, rodinné, politické alebo osobné záujmy mohli ovplyvniť názor osôb vykonávajúcich 

svoje povinnosti pre organizáciu“. 

Akciová spoločnosť Vertical Industrial vo svojej histórii nemusela riešiť tento konflikt. 

Problematike však venuje pozornosť a hľadá spôsoby ako prípadný konflikt záujmov 

identifikovať a zabrániť dotknutej osobe konať. 

4.7 Falšovanie

 Je podrobne definované Trestným zákonom (č. 300/2005). Kto napodobí verejnú 

listinu, úradnú pečať, úradnú uzáveru, úradný znak, úradnú značku alebo ciachu, podstatne 



pozmení ich obsah v úmysle, aby sa použili ako pravé, alebo ich použije ako pravé, alebo si 

ich nechá vyhotoviť s úmyslom použiť ich ako pravé.

Rovnako falšuje ten, kto dosiahne vydanie pravej verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej 

uzávery, úradného znaku, úradnej značky alebo ciachy na základe nepravých podkladov.

 Akciová spoločnosť Vertical Industrial zásadne nekoná proti zákonu, navyše by šlo    

o porušenie interného etického kódexu. Uvedené konanie by mohlo spôsobiť významné 

škody na majetku ale tiež bezpečnosti a zdravia dotknutých. Spoločnosť Vertical Industrial 

koná tiež zodpovedne v ochrane vlastných dokumentov pred falšovaním. Riadi sa pred-

pismi o verifikácii úradných listín a dokumentov. Využíva služieb notárskych úradov a iných 

príslušných autorít, ako napr. certifikačných orgánov a pod. Chráni svoje dokumenty fyzicky, 

ale aj zverejňovaním ich autentického vlastníctva (overené prílohy potvrdzujúce originalitu 

dokumentu, úradné kópie, preklady alebo opisy pre výberové konania).

 

4.9 Duševné vlastníctvo

 Akciová spoločnosť Vertical Industrial je sama vlastník tzv. priemyselných práv 

duševného vlastníctva má záujem o dôslednú inštitucionálnu i spoločenskú ochranu. Vstu-

puje preto do ochrany duševného vlastníctva aktívne, konzultuje vhodnosť vstupu do pro-

cesu ochrany výstupov vývoja a inovácií, rovnako ako vybratých prvkov korporátnej identity  

so zmluvným odborníkom. Spoločnosť chráni a ctí si duševné vlastníctvo iných. Nepoužíva 

neoprávnene cudzie patenty, chránené vzory, dizajny, softvér… Na zistené neoprávnené 

používanie duševného majetku je pripravená vždy upozorniť a v rámci svojich kompetencii 

zasiahnuť.



5.1  Politika v oblasti ŽP

 Akciová spoločnosť Vertical Industrial sa opiera o zásady predbežnej opatrnosti, 

prevencie a odstraňovania znečistenia pri zdroji na akých je postavená aj environmentálna 

politika EU. Zásada predbežnej opatrnosti je nástroj riadenia rizík poškodenia prostredia, 

ktorý je efektívny ak jestvuje čo i najmenšia zdôvodniteľná (exaktne podložená) neistota 

ohľadom predpokladaného rizika pre ľudské zdravie alebo životné prostredie v dôsledku 

procesných krokov pri vykonávaní činnosti firmy, alebo používaní konkrétnych materiálov, 

polotovarov, médií. Preventívne opatrenia, alebo hľadanie náhradných environmentálne 

neutrálnych riešení aj za cenu navýšenia nákladov, či zťaženia práce je z pohľadu súčasnej 

hodnotovej analýzy orientovanej na udržateľnosť legitímne.

 Akciová spoločnosť Vertical Industrial však chráni životné prostredie nielen opatr-

nosťou a ohľaduplnosťou k prostrediu pri realizácií kontraktov. Významnejšie pre znižo-

vanie energetickej náročnosti výrob, uhlíkovej stopy alebo odpadu z korózie a zvetrávania 

stavieb sú výsledky samotnej práce pre investorov. Preto patrí medzi ciele spoločnosti prie-

kopníctvo v inováciách a uplatňovanie progresívnych postupov. Nemalé prostriedky preto 

venuje spoločnosť do vybavenia pokročilými technológiami a do vlastného vývoja. 

Na rekonštrukciu vysokých priemyselných komínov vyvložkovaním nerezou má Úžitkový vzor 

(SR, ČR).  

5.2 Certifikát ISO 14001 

 Akciová spoločnosť Vertical Industrial splnila náročné kritéria akreditovaného 

certifikačného orgánu pre certifikáciu systémov environmentálneho manažérstva Gemer 

Audit, spol s r. o. a získala certifikáciu STN EN ISO 14001:2016 / EN ISO 14001:2015 potvr-

dzujúcu, že má vybudovaný, zdokumentovaný a zavedený systém environmentálneho 

manažérstva.  

5.3 Nakladania s odpadmi

 Pri nakladaní s odpadmi sa akciová spoločnosť Vertical Industrial bezvýhradne riadi 

Zákonom o nakladaní s odpadmi (č. 79/2015 Z. z.). Z dôvodu eliminovania akýchkoľvek 

prípadných chybných alebo nezákonných aktivít má zmluvný vzťah so špecializovanou 

poradenskou spoločnosťou pre životné prostredie a odpady. Rovnako má interného odbor-

níka s oprávneniami pre projektovanie, monitorovanie, hodnotenie nakladania s odpadmi 

pri konkrétnych kontraktoch. 

5 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
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