POLITIKA KVALITY
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (ďalej len
„MIRRI SR“) v nadväznosti na svoju stratégiu a úlohy vyplývajúce zo zákona č. 575/2001 Z.
z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších
predpisov vyžaduje a očakáva pri plnení politiky kvality od všetkých svojich zamestnancov
spoločenskú zodpovednosť. Spoločenská zodpovednosť znamená zodpovedný a etický prístup
pri zabezpečovaní kvality plnenia svojich úloh štátnej správy vyplývajúcich z kompetenčného
zákona, pri ochrane životného prostredia, pri nakladaní s poskytnutými informáciami
a verejnými zdrojmi a pri uplatňovaní primeranej bezpečnosti počas plnenia pridelených
úloh.
MIRRI SR je stabilným, dôveryhodným a efektívnym subjektom štátnej správy a vie pružne
reagovať na legislatívne zmeny, nové požiadavky a potreby v rámci svojich kompetencií pri plnení
jednotlivých úloh.
Na národnej úrovni koordinuje činnosti a zverené úlohy s inými ministerstvami, ostatnými
ústrednými orgánmi štátnej správy, akademickou obcou a ostatnými relevantnými partnermi.
Na medzinárodnej úrovni koordinuje, implementuje a monitoruje medzinárodné záväzky vrátane
spolupráce s organizáciami ako napr. Európska komisia, Organizácia spojených národov,
Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v
Európe a inými medzinárodnými platformami.
MIRRI SR riadi, monitoruje, vyhodnocuje, navrhuje a zefektívňuje externé aj interné procesy
zavádzaním nových postupov, riešení a technológií do každodennej činnosti.
Prijíma opatrenia s cieľom predchádzať vzniku rizík, uplatňuje princíp prevencie pred princípom
naprávania škôd vzniknutých nedodržaním požiadaviek vyplývajúcich najmä zo všeobecne
záväzných právnych predpisov a interných riadiacich aktov MIRRI SR.
MIRRI SR ako zamestnávateľ vytvára podmienky pre profesionálny rast zamestnancov ich
neustálym vzdelávaním a podporuje aktívnu účasť zamestnancov pri výmene skúseností, poznatkov
a príkladov dobrej praxe.
MIRRI SR má so svojimi zmluvnými partnermi založené zmluvné vzťahy s jasne a transparentne
definovanými požiadavkami, termínmi a ostatnými zmluvnými podmienkami.
Vybudovaný systém manažérstva kvality je schopný akceptovať relevantné požiadavky všetkých
zainteresovaných strán. Ďalším trvalým zlepšovaním systému manažérstva kvality MIRRI SR
zabezpečí udržiavanie jeho primeranosti a efektívnosti voči zmenám a očakávaniam plnenia
spoločenskej zodpovednosti úradu vo všetkých oblastiach, ktorých sa jeho činnosti dotýkajú.
Prvoradým záujmom každého zamestnanca je osobná zodpovednosť pri napĺňaní v.u. cieľov a úloh
MIRRI SR.
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