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AF Gruppen je popredná dodávateľská a priemyselná 
skupina.  Účelom nášho podnikania je vytvárať hodnoty 
pre našich zákazníkov, vlastníkov, zamestnancov, 
dodávateľov a spoločnosť. Našu atraktivitu dokazuje to, 
ako vytvárame a riadime svoje hodnoty.

Naše „zámery, ciele a hodnoty“ poskytujú stručný prehľad 
o tom, kto sme, v čo veríme a čo chceme dosiahnuť. Na 
dosiahnutie našich cieľov musia všetci naši zamestnanci 
jasne chápať, čo sa očakáva od ich práce. Ciele uvedené 
v tejto brožúre sú základom pre všetky doplňujúce ciele 
vypracované na všetkých úrovniach skupiny.

História skupiny AF Gruppen je jednou z hodnôt 
podnikovej kultúry. Naše základné hodnoty majú korene 
v období pred založením spoločnosti AF Gruppen v 
roku 1986 a za tie roky sa zmenili len málo. Predstavujú 
základ nášho podnikania a očakávame, že ich všetci naši 
zamestnanci poznajú a budú dodržiavať.

Naše „účel, ciele a hodnoty“ nám poskytnú motiváciu 
a usmernenia, ako môžeme v budúcnosti spoločne 
pokračovať v rozvoji skupiny AF Gruppen. Ak nasmerujeme 
našu organizáciu k náročným úlohám a cieľom, ktoré 
sú založené na jasných základných hodnotách, naša 
spoločnosť si udrží a zlepší svoju pozíciu na trhu.

Riadiaci tím spoločnosti



Účel



7



8

Vyjasnenie 
minulosti

Zameraním sa na životné  
prostredie, energiu, a recykláciu 
dokážeme bezpečne odstrániť 
a eliminovať materiály a  
riešenia pre pôdu a energiu, 
ktoré sú škodlivé pre životné 
prostredie.

Vízia
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…budovanie 
budúcnosti

Skupina AF Gruppen využije 
svojho podnikateľského  
ducha a odborné znalosti na 
ponúkanie riešení, ktoré  
riešia súčasné a budúce výzvy  
v oblasti energetiky a životného 
prostredia.
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Skupina AF Gruppen 
vytvára hodnoty 
a príležitosti 
prostredníctvom 
projektových aktivít 
s nekompromisným 
prístupom k  
bezpečnosti a etike.

Obchodný koncept
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Podnikateľská skupina
Skupina AF Gruppen má široké portfólio aktivít 
zameraných na projekty.

Berieme na seba plnú zodpovednosť, a to od vývoja 
konceptu až po produkty, služby a riešenia.

Vytváranie hodnoty
Skupina AF Gruppen vytvára hodnoty a príležitosti pre 
svojich majiteľov, zamestnancov a spoločnosť zameraním 
sa na ziskový rast a jeho dosahovaním.

Formovanie budúcnosti
Skupina AF Gruppen vytvorí riešenia súčasných výziev, 
ktoré budú zamerané na budúcnosť a budú trvalo 
udržateľné. 

Bezpečnosť a etika
Skupina AF Gruppen rozumie nevyhnutnosti zabrániť 
zraneniu osôb a poškodeniu zariadení a pracovného 
prostredia a akceptuje túto nevyhnutnosť.

Podnikanie a zamestnanci spoločnosti AF Gruppen sa 
musia vyznačovať dobrým etickým správaním vo všetkých 
komunitách a na trhoch, na ktorých pôsobíme.



12

Ciele
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Ciele

•  Budeme vytvárať nepretržitý rast hodnoty, vďaka čomu 
budeme aktraktívni pre akcionárov a investorov, a to nám 
poskytne slobodu v našom podnikaní

•  Naša prevádzková marža a návratnosť investovaného 
kapitálu budú vyššie ako priemer u našich prirodzených 
konkurentov

•  Budeme hľadať príležitosti a organizovať a viesť naše 
podnikanie takým spôsobom, aby sme zviditeľnili aktíva, 
ktoré vytvárame

Merateľné parametre a hodnoty

•  EVA (pridaná ekonomická hodnota) = zisk pred zdane-
ním + úrokové výdavky - kapitálové náklady skupiny

•  EBIT = Zisk pred úrokom a zdanením

Vlastníci
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Ciele

•  Budeme zamestnávateľom, ktorého zamestnanci upred-
nostia pred porovnateľnými spoločnosťami

•  Prijmeme zamestnancov a budeme ich rozvíjať tak, aby si 
osvojili nasledujúce schopnosti

– samostatná identifikácia s našimi základnými 
hodnotami a dodržiavanie nášho kódexu správania

– analýza
– identifikácia obchodných príležitostí
– vedenie a inšpirácia
– prijímanie rozhodnutí a ich implementácia

•  Zameriame sa na interný nábor

•  Budeme školiť a rozvíjať našich zamestnancov prostred-
níctvom programov rozvoja v súlade s našimi cieľmi a 
hodnotami

•  Zamestnancom sa poskytnú konkurencieschopné 
podmienky.  Náš systém odmeňovania je založený na 
výkonnosti

Zamestnanci
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Merateľné parametre a hodnoty

•  Všetci zamestnanci sú hodnotení najmenej raz ročne

•  Všetci zamestnanci absolvujú hodnotiaci pohovor  
najmenej raz ročne

•  Nulová práceneschopnosť spôsobená prácou

•  Početnosť úrazov (LTI) 
= 0 (žiadne zranenia s následkom práceneschopnosti)

– Práceneschopnosť spôsobená podmienkami na 
pracovisku = 0

– Spokojnosť zamestnancov > 5 (na stupnici od 1 do 6)
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Ciele

•  Budeme pracovať systematicky a cieľavedome, aby  
sme identifikovali a uspokojili požiadavky a potreby 
zákazníkov

•  Naše produkty a služby dodáme v dohodnutej kvalite,  
v dohodnutom termíne a za dohodnutú cenu

•  Nadviažeme a rozvinieme dlhodobé vzťahy s vybranými 
zákazníkmi

Merateľné parametre

•  Vzťahy so zákazníkmi sa hodnotia z hľadiska ziskovosti, 
spokojnosti zákazníkov a bezpečnosti (LTI)

Zákazníci
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Ciele

•  Naši dodávatelia prispievajú k efektívnemu vytváraniu 
hodnoty v našich projektoch dodávaním produktov  
a služieb v súlade s aktuálnymi požiadavkami a v  
dohodnutom čase a cene

•  Kombinovanú kúpnu silu skupiny a medzinárodný  
trh využijeme na zvýšenie konkurencieschopnosti a 
zabezpečenie dostupnej kapacity

•  Budeme rozvíjať profesionálne dlhodobé vzťahy s  
vybranými dodávateľmi s cieľom zlepšenia produktivity

Merateľné parametre

•  Dodávateľské vzťahy sa hodnotia z hľadiska pridanej 
hodnoty, spokojnosti dodávateľa a bezpečnosti  
(frekvencia nehôd)

Dodávatelia
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Ciele

Zapojením sa do inovácií a rozvoja odborných znalostí sa 
snažíme poskytnúť spoločnosti dodatočnú hodnotu, ktorá 
vyplýva z udržateľného podnikania.

• Spoločnosť AF bude hľadať environmentálne technoló-
gie a riešenia v oblasti energie, ktoré prispejú k dosiahnu-
tiu lepšieho životného prostredia, znižovaniu množstva 
odpadu a využívania neobnoviteľných zdrojov.

• Pomôžeme podporovať zdroje a technológie potrebné 
na vytvorenie spoločnosti a pracovných miest v budúc-
nosti

Merateľné parametre a hodnoty

• Miera zhodnotenia > 80 %

• Dosahovanie cieľov podľa globálneho paktu OSN

Zdravie, bezpečnosť  
a životné prostredie

Spoločnosť

Ciele

Všetko plánovanie a implementácia sa zakladajú na 
porozumení a akceptácii nasledovných skutočností:

•  Všetky nežiaduce incidenty a okolnosti majú svoju príčinu,  
a preto je možné im zabrániť
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•  Všetok vplyv na životné prostredie sa musí obmedziť na 
minimum

•  Skúsenosti získané z nežiaducich incidentov a okolností 
sa využijú pri preventívnej práci v oblasti HSE

•  Práce v oblasti ochrany zdravia, bezpečnosti a životného 
prostredia sa musia vykonávať systematicky a musia sa 
neustále zlepšovať

•  Všetci zamestnanci sa musia správať spôsobom, ktorý je 
dobrým príkladom a zaisťuje pozitívny prístup k HSE

•  Za HSE zodpovedá vedenie organizácie

•  Spoločnosť AF musí mať zavedené dobré pohotovostné 
opatrenia na minimalizáciu zranení a strát

Merateľné parametre a hodnoty

•  Predchádzanie zraneniam a poškodeniu pracovného 
prostredia a vybavenia

•  Nulová práceneschopnosť spôsobená prácou

–  LTI = 0 (žiadne zranenia s práceneschopnosťou)

–  Práceneschopnosť spôsobená podmienkami na  
pracovisku = 0

•  Lepšie triedenie odpadu ako iné porovnateľné  
spoločnosti

•  Cieľom skupiny AF Gruppen je dosahovať súlad s  
environmentálnou normou ISO 14001



Hodnoty
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Spoľahlivosť
Sloboda podnikania 
a disciplína v súlade s 
cieľmi a požiadavkami
Dôkladnosť a tvrdá 
práca
Vytrvalosť v dosahova-
ní ziskového rastu
Riadenie prostredníc-
tvom správania a an-
gažovanosti
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Spoľahlivosť

•  Morálka a svedomie spoločnosti sú reprezentované 
najmä jej zamestnancami a vedením

•  Morálka a svedomie sú dôsledkom vyspelosti vyvolanej 
spoločenským vplyvom manažérov, zamestnancov a 
ďalších osôb

•  Všetci zamestnanci majú právo a povinnosť zúčastňo-
vať sa diskusií o obchodných problémoch a procesoch. 
Rozhodnutia sa musia implementovať okamžite po ich 
prijatí, a to rýchlo, lojálne a efektívne

Sloboda podnikania a disciplína v súlade s cieľmi a 
požiadavkami

•  Naše činnosti budú decentralizované

•  Poskytneme priestor zamestnancom, ktorí rozpoznajú a 
využijú príležitosti, ktoré nám pomôžu dosiahnuť naše 
ciele

•  Odmeníme zamestnancov, ktorí zvyšujú náš rast hodnoty 
prostredníctvom iniciatívy, tvorivosti a odvahy

•  Vo vzťahu k cieľom a požiadavkám sa budeme správať 
disciplinovane. Nezrovnalosti sa musia riešiť a musia sa 
prijať nápravné a preventívne opatrenia

•  Medzi slobodou a disciplínou musí existovať rovnováha
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Dôkladnosť a tvrdá práca

• Dôkladnosť a príprava sú primárnymi faktormi  
dosahovania úspechu v práci

• Vytrvalosť sa dosahuje prostredníctvom prípravy,  
jasného a úplného rozhodovania, komplentnej  
implementácie a spoľahlivej dokumentácie

• Riskovanie si vyžaduje flexibilných zamestnancov, ktorí 
urobia niečo navyše, keď si situácia vyžaduje tvrdú prácu

• Zodpovednosť je povinnosť plniť ciele a požiadavky

Vytrvalosť v dosahovaní ziskového rastu

• Trvalý rast hodnoty dosiahneme prostredníctvom  
zvýšenia obratu

• Pri všetkých jednaniach budeme objektívni

• Zlepšíme našu schopnosť dosiahnuť rast rozvíjaním a 
zvyšovaním našej schopnosti a kapacít viesť rozširujúcu 
sa organizáciu

• Investujeme do nových obchodných oblastí, kde  
môžeme dosiahnuť konkurenčné výhody

• Môžeme zlúčiť alebo prevziať podnik, ktorý nám prinesie 
rast hodnoty
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Riadenie prostredníctvom správania a angažovanosti

•  Vlastné správanie a angažovanosť sú najdôležitejšími 
kritériami pri zavádzaní noriem správania

•  Naše zdroje sústredíme na malý počet prioritných a 
definovaných úloh. Stanovenie priorít spočíva vo výbere 
a odmietaní

•  Manažéri sú povinní usmerňovať svojich zamestnancov 
pri výkone ich práce

•  Oprava je nevyhnutným prvkom úlohy manažéra.  
Dohľad je súčasťou opravy a prípravy
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