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Čo robíme

Hodnoty
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Čo nás robí 
úspešnými

Zásady

Ako spolu-
pracujeme



Kompas je mimoriadne užitočný orientačný 
nástroj. Kto je ambiciózny a usiluje sa 
dosiahnuť veľký cieľ, nezaobíde sa bez 
neho.

Ako skupina Geberit sledujeme  
v skutočnosti významné ciele: chceme 
dosahovať špičkové výkony, vždy a všade. 
Je dôležité, aby sme spoločne kráčali 
rovnakým smerom vpred. Tento kompas 
nám má pri tom pomôcť. Jeho cieľom 
je poskytnúť istotu nášmu spoločnému 
 poslaniu. Ale nielen to: Sú v ňom uvedené  
aj naše základné hodnoty, ktoré definujú 
našu súčasnú a budúcu firemnú kultúru.  
A iba ten, kto sa riadi uvedenými zásadami 
a chápe opísané faktory úspechu, môže 
robiť správne  rozhodnutia.

Geberit kompas sa až vtedy stane 
užitočným nástrojom, keď sa budeme 
podľa neho denne orientovať. Tak teda 
začnime!

Christian Buhl
CEO

Milé kolegyne  
a milí kolegovia



Naše  
poslanie – 
čo robíme

 
poslanie 



S inovatívnymi  
 sanitárnymi 
 výrobkami trvalo 
zlepšujeme kvalitu 
ľudského života.

• Naše inovácie nastavujú štandardy. 

• Naším cieľom je dosahovať špičkové 
výkony, a to všade a pri každom našom 
konaní.

• Usilujeme sa o rovnováhu medzi 
 hospodárskymi, environmentálnymi 
a sociálnymi cieľmi.



Naše  
hodnoty –  
čo nás vedie
hodnoty



Integrita
• Udržujeme vysoké etické štandardy, 

ktoré sú založené na dôvere a vzájomnom 
rešpekte, ako aj na otvorenej a úprimnej 
komunikácii.

Tímový duch
• Zdieľame svoje znalosti a spoločne 

pracujeme konštruktívne na najlepšom 
riešení.

Nadšenie
• Identifikujeme sa so svojou spoločnosťou 

a motivujeme sa dosiahnutím 
 ambicióznych cieľov.

Skromnosť
• Sme ambiciózni a úspešní, ale osobne  

i kolektívne si udržiavame skromný 
postoj a správanie.

Schopnosť
zdokonaľovať sa
• Sme schopní a ochotní sa neustále učiť, 

rásť a ísť novou cestou.
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Orientácia na
výsledok
• Našu organizáciu, naše procesy,  

využívanie prostriedkov a naše  konanie 
orientujeme na dosiahnutie špičkových 
výsledkov.

Celkový príspevok
• Pri našej práci si neustále stanovujeme 

nadradené ciele. 

• Kladieme dôraz na blaho spoločnosti  
a nie na naše vlastné osobné záujmy.

Tímová práca
• Podporujeme spoluprácu v oblasti 

sietí a interorganizačných tímov, ktoré 
 zapadajú do organizácie a štruktúr našej 
spoločnosti.

Zameranie
• Udržujeme svoje štruktúry a procesy 

štíhle. 

• Zameriavame sa na to najpodstatnejšie  
a to robíme profesionálne.

Jednoznačné
zásady vedenia
• Máme jasné štruktúry, zodpovednosti  

a ciele a sme vzorom pre ostatných. 

• Náš štýl riadenia je založený na našich 
hodnotách, je náročný a vyžaduje 
angažovanosť. 

• Svoje rozhodnutia realizujeme dôsledne 
a rýchlo.

• Komunikujeme otvorene a transparentne.
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Orientácia 
na zákazníka
• Naši zákazníci sú centrom nášho konania.

• Napĺňame túžby našich zákazníkov.

• Naše vzťahy so zákazníkmi sú založené 
na dôvere a partnerstve.

Zameranie na 
zamestnancov
• Vhodní zamestnanci sú naším 

najdôležitejším aktívom.

• Neustály vývoj našich zamestnancov 
má vysokú prioritu. 

• K našim zamestnancom sa správame  
poctivo.

Sila značky
• Geberit predstavuje know-how, inováciu, 

partnerstvo, spoľahlivosť a kvalitu života.

Inovatívnosť
• Tým, že vyvíjame inovatívne výrobky, 

metódy a služby, nastavujeme nové 
štandardy. 

• Naše inovácie sú navrhnuté tak, aby čo 
najlepšie vyhovovali potrebám našich 
zákazníkov.

Udržateľnosť
• Naše konanie je zamerané na dlhodobosť.

• Vynikajúca kvalita našich výrobkov  
a služieb je najvyššou prioritou. 

• Šetrné zaobchádzanie s prírodnými 
 zdrojmi je našou povinnosťou.

Firemná
kultúra
• Naša firemná kultúra je založená na tom, 

že denne žijeme svoje hodnoty a konáme 
podľa našich zásad.



Geberit AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona

T +41 55 221 63 00

→  www.geberit.com
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