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Politika kvality, EMS a BOZP je záväzná pre všetkých
zamestnancov spoločnosti a vedenie spoločnosti sa
zaväzuje, že bude vytvárať potrebné zdroje na jej
realizáciu.

ZÁVÄZOK MANAŽMENTU ORGANIZÁCIE
Vedenie organizácie si je vedomé
- zodpovednosti za efektívnosť systému kvality, životného prostredia
a BOZP
- zodpovednosti za uspokojenie potrieb zákazníkov pri dodržiavaní
zákonov a noriem z oblasti kvality, životného prostredia a bezpečnosti
práce.
- environmentálnych vplyvov a nebezpečenstiev BOZP vyplývajúcich z
našich činností.
A preto vydáva nasledovnú Politiku kvality, životného prostredia a BOZP.

Výtlačok č.

HLAVNÉ ZÁSADY POLITIKY KVALITY, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A BOZP:
Požiadavky, potreby a očakávania zákazníka sú našimi podnetmi pre neustále
zlepšovanie procesov a integrovaného systému manažérstva tak, aby výsledkom
nášho snaženia bol spokojný zákazník.
Aby sa naša spoločnosť dokázala udržať a rásť v konkurenčnom prostredí,
musíme vyrábať a dodávať bezchybné produkty (tzv. zero defect). Toto
zabezpečíme správnymi zdrojmi, pracovníkmi, riadením, procesmi, metódami a
a zariadeniami.
Udržiavať efektívny a účinný integrovaný systém manažérstva, tak aby bol v
súlade z požiadavkami, ktoré sú na neho kladené normami ISO 9001:2015, ISO
14001:2015, OHSAS 18001:2007.
Neustále zlepšovať pracovné podmienky a tým znižovať počet pracovných
úrazov a zároveň vytvárať pracovné prostredie a procesy, ktoré podporujú
ochranu životného prostredia. Pri návrhu a realizácii opatrení berieme do úvahy
aj všetky potenciálne riziká a ich vplyv na celý systém a procesy.
Prípravou a školením zamestnancov dosiahneme ich kvalifikovaný prístup k
plneniu úloh, čím predídeme vzniku nezhôd zapríčinených neznalosťou. So
zamestnancami udržiavame a rozvíjame efektívnu komunikáciu,
prostredníctvom ktorej zabezpečujeme obojstranné zdieľanie a prenos
poznatkov a skúseností našich pracovníkov.
Dodržiavanie právnych a iných požiadaviek pre životné prostredie a BOZP je
minimom našej náročnosti.
S našimi dodávateľmi budujeme vzájomne výhodné vzťahy, pretože si
uvedomujeme, že s nami spoluvytvárajú celkovú úroveň našich výrobkov a
služieb.
Svoje aktivity riadime tak, aby sme svojimi dopadmi boli prospešní svojmu okoliu
a celej spoločnosti spôsobom, ktorý rešpektuje etický prístup k jednotlivom,
organizáciám, prostrediu.
Podporujeme hľadanie nových riešení v oblasti výrobkov/služieb/procesov,
ktoré by mohli byť efektívne uvedené do praxe. Neustále vyhľadávame možnosti
pre rozvoj jestvujúcich systémov a procesov.
Prijímať konkrétne ciele kvality, životného prostredia a BOZP pre zlepšovanie
integrovaného systému manažérstva.
V Považskej Bystrici dňa 1.3.2019
...............................................................................
Ing. Pavol Demáček, generálny riaditeľ
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