KONTEXT ORGANIZÁCIE
partneri, ktorí ovplyvňujú produkt organizácie / vonkajší zákazníci .

partneri, ktorí ovplyvňujú produkt organizácie / vnútorní zákazníci

Spoľahlivosť zaručená dodržiavaním relevantných pravidiel
legislatíva/tech normy/rezort. predpiy
externý dohľad
KSK / MDVaRR SR/ SGS /SSC/NDS a.s./MV SR – ŠA,...

Spoločenská zodpovednosť zaručená dodržiavaním interných pravidiel
politika kvality/vnútorné predpisy, poriadky, smernice, postupy
interný dohľad
vnútro firemná kontrola/interný audit/funkčná zodpovednosť(organizačný – pracovný poriadok,
dokumentácia BOZP,...

Transparentné
súťaženie
záväznosť pravidiel pre
V.O.
konkurencia
výkon činnosti stav.
dozoru

Transparentné obchodovanie
dodržiavanie zmluvne dohodnutých
pravidiel/komunikácia

Minimalizácia vplyvov
životné prostredie
dodržiavanie legislatívy

dodávatelia
materiál/služby/energie/...

koneční užívatelia
produktu
EU/štát/spoločnosť/
občania/firmy/

vnútro firemná klíma
pracovný
poriadok/kolektívna
zmluva
zamestnanci
fluktuácia/profesijný
rast/

kompetentné obsadenie
pracovných miest
dodržiavanie náplne
práce/hospodársky výsledok
zamestnanci
profesijná kompetencia
/odbory/BOZP/

Transparentné obchodovanie
dodržiavanie zmluvne
dohodnutých
pravidiel/komunikácia
externí spolupracovníci
výkon činnosti stavebného
dozoru

SC KSK Košice
Zabezpečenie výkonu priameho investora pri príprave a výstavbe ciest, zabezpečenie technickej evidencie a rozvoja ciest
a ich súčasti, aktualizácia a spravovanie informačného systému cestného hospodárstva, stavebná údržba a opravy mostov,
zimná a letná údržba ciest,
posudzovanie trás nadmernej a nadrozmernej prepravy na cestnej sieti,
plnenie úloh brannej pripravenosti cestného hospodárstva podľa osobitných predpisov.

SC KSK Košice
partner, ktorý ovplyvňuje produkt organizácie / vonkajšie faktory

partner, ktorý ovplyvňuje produkt organizácie / štát

Spoľahlivosť makro ekonomických faktorov
inflácia/výmenný kurz/všeobecná ekonomická situácia
aspekty uplatnenia sa na trhu
podiel stálej klientely/konkurencie/stabilita trhu

Spoľahlivosť zaručená stabilitou podnikateľského prostredia
legislatíva, právne a iné predpisy
vplyv a aspekty štátnej správy na podnikateľské prostredie
regionálny úrad štátnej správy (KSK)/finančná správa/úrady MDVaRR/banský úrad/sl.vodohospodársky
podnik....
stabilita trhu
zamestnanosť v regióne
regionálna infraštruktúra
spoľahlivosť vývoja podielu firmy na
vývoj zamestnanosti
vývoj infraštruktúry
regionálnych zákazkách
v regióne/ programy
v regióne/ programy
stabilizácie jej vývoja
stabilizácie jej vývoja
regionálny trh
úrad práce
regionálne úrady štátnej
projekty EU/projekty verejného
projekty EU/projekty štátnej správy
obstarávania/projekty súkromných
správy/projekty súkromných programy verejného záujmu
investorov/
investorov/
– EU; štát; regionálna
správa.. Inšpektorát práce,
regionálne úrady verejného
zdravotníctva, Pracovná
zdravotná služba...

úspešnosť ponúk
podiel stálej klientely na
zákazkách organizácie

transparentnosť dopytu
podiel verejných investícií
na zákazkách organizácie

minimalizácia vplyvu konkurencie
podiel konkurencie na regionálnych
zákazkách

klienti
regionálne štátne inštitúcie
a súkromní investori

verejné investície
programy verejného
záujmu – EU;
štát;reg.správa...

konkurencia
výkon činnosti stav. dozoru

