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vo svojej podnikateľskej činnosti kladie dôraz na uspokojovanie potrieb zákazníkov s cieľom splniť požiadavky 
v požadovanej kvalite, termínoch a za prijateľné trhové ceny. Hľadáme možné prepojenia našich rozvojových 
programov na obdobné programy našich zákazníkov, aby sa už vybudované vzťahy so zákazníkmi mohli aj naďalej 
prehlbovať. 

Záväzok manažmentu spoločnosti 
Manažment spoločnosti sa zaväzuje vybudovať, udržiavať a zlepšovať systém riadenia 
integrovaného manažérskeho systému, ktorý je založený na splnení požiadaviek noriem ISO 9001, 
14001 a 45001 ako aj ďalších príslušných legislatívnych a iných požiadaviek. 

Chceme sa stať spoločnosťou, ktorú budú zákazníci vyhľadávať z dôvodu výroby kvalitných 
produktov a poskytovania komplexných služieb s ohľadom na ochranu životného prostredia 
a elimináciu nebezpečenstva a znižovania rizík BOZP. 

 
Spoločnosťou stanovené zásady: 

 Dodávame kvalitné produkty a poskytujeme kvalitné služby pri dodržaní vysokej produktivity práce s ohľadom 
na kvalitu procesov, ochranu životného prostredia vrátane prevencie znečisťovania a ochranu zdravia pri práci. 

 Všetci zamestnanci zastávajú pozície v rámci procesov spoločnosti, nesú plnú zodpovednosť za dodržiavanie 
princípov, pokynov a štandardov kvality, environmentu a BOZP ako aj za ich trvalé zlepšovanie.  

 Rozvíjame potrebnú kvalifikáciu a zručnosti zamestnancov, pripravujeme školenia a podporujeme tímovú 
prácu. Usmerňujeme a podporujeme funkcie potrebné pre efektívnosť integrovaného manažérskeho systému. 

 Rozvíjame a zvyšujeme úroveň povedomia a pozitívneho postoja všetkých zamestnancov spoločnosti k BOZP. 
 Dbáme na zabezpečenie zdrojov potrebných pre zabezpečenie funkčnosti SMK, EMS a BOZP. 
 Zamestnancom spoločnosti poskytujeme bezpečné a zdravé pracovné podmienky. Prijímame rozhodnutia 

a opatrenia s dôrazom na prevenciu úrazov a poškodení zdravia. Je vytvorený priestor pre konzultácie 
a možnosť spolupracovať s pracovníkmi v oblasti BOZP. 

 V rámci ochrany životného prostredia volíme možnosť použiť úspornejšie obnoviteľné zdroje a materiály, 
postupne nahrádza súčasné technológie ekologicky prijateľnejšími, ktoré sú ešte z ekonomického hľadiska 
možné a efektívne hospodárime s energiami a vodou. 

 Nakladáme s komunálnym, vyseparovaným, priemyselným a nebezpečným odpadom profesionálne, 
uvedomele a v súlade s internými smernicami a legislatívou.  

 Spoločnosť neustále monitoruje a posudzuje vplyv činnosti spoločnosti na životné prostredie. Nové 
podnikateľské aktivity prioritne sú preskúmavané z hľadiska ich vplyvu na životné prostredie. 

 Spoločnosť sa zaväzuje trvale zlepšovať integrovaný manažérsky systém za účelom plnenia požiadaviek 
zainteresovaných strán, zvyšovanie environmentálnej výkonnosti a BOZP. 

 
Aby mohli byť uvedené zásady realizované, je našou úlohou ako vrcholového manažmentu naplno sa angažovať 
v problematike kvality, environmentu a BOZP, a to plnením požiadaviek noriem ISO 9001, 14001 a 45001. 
Politika IMS je v spoločnosti vydaná a sú s ňou oboznámení všetci zamestnanci spoločnosti a je k dispozícii 
zainteresovaným stranám. 
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