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POLITIKA IMS
Politika kvality
Vedenie našej organizácie považuje manažérstvo kvality
produktov:

pri uskutočňovaní

Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
za prioritný cieľ pri stále narastajúcich požiadavkách trhu doma aj v zahraničí.

Vedenie organizácie sa zaväzuje spĺňať požiadavky zákazníkov definovaných
v zmluve a trvalo zlepšovať efektívnosť SMK. Zásady politiky kvality:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Trvalé uspokojovanie požiadaviek externých a interných zákazníkov
Realizácia prác „na prvýkrát správne“
Aktívne zapojenie všetkých pracovníkov do zlepšovania kvality
Vytváranie podmienok zo strany manažmentu organizácie na bezchybný výkon
všetkých pracovníkov
Uplatňovanie najnovších trendov pri dosahovaní vysokej úrovne kvality
procesov a produktov
Efektívna komunikácia a tímová práca pri uplatnení procesného prístupu
systému manažérstva kvality v organizácii
Všestranné vzdelávanie pracovníkov s cieľom zachytiť súčasný svetový trend
Motivácia pracovníkov zo strany manažmentu a diferencované odmeňovanie
za dosiahnuté výsledky pri plnení pracovných úloh
Rozvoj infraštruktúry a využitie informačných technológií s cieľom dosahovať
zákazníkom požadovanú kvalitu za čo najkratší čas
Rast kultúry v organizácii, ekonomická prosperita a z nej vyplývajúci sociálny
prístup manažmentu k zamestnancom

Základné strategické ciele uvedené v tomto vyhlásení sú užšie špecifikované na
oddelenia našej firmy a plnenie ich cieľov je záväzné pre všetkých pracovníkov
organizácie.
Vedenie organizácie praje všetkým pracovníkom pri plnení náročných cieľov veľa
optimizmu a zaväzuje sa vytvárať také podmienky práce, ktoré vyústia nielen do
splnenia týchto cieľov, ale aj do celkovej pohody pri ich dosahovaní.

Politika BOZP
Naša organizácia pri zabezpečovaní produktov definovaných v predmete činnosti
uplatňuje filozofiu manažmentu organizácie dodržiavať tieto zásady súvisiace
s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci:
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1. Vedenie našej organizácie sa zaväzuje uplatňovať princípy na prevenciu zranení
a poškodení zdravia a sústavné zlepšovanie manažérstva a výkonnosti BOZP s cieľom
minimalizovať riziká súvisiace s bezpečnosťou a zdravím zamestnancov.
2. Vedenie našej organizácie sa zaväzuje dodržiavať právne a iné požiadavky, ktoré sa
týkajú ohrozenia bezpečnosti a zdravia pri práci a ktoré sa naša organizácia zaviazala
plniť.
3. V rozvojových zámeroch zohľadňujeme také postupy a procesy, ktoré znižujú ich
bezpečnostné riziká.
4. Prostredníctvom predstaviteľa manažmentu pre BOZP je SM-BOZP zdokumentovaný,
zavedený a udržiavaný v súlade s požiadavkami STN OHSAS 18001:2009.
5. Požiadavky SM-BOZP sú cez porady a komunikáciu v organizácii prerokované so
všetkými osobami, ktoré organizácia riadi, pričom sa prihliada na ich osobné záväzky
v súvislosti s BOZP.
6. Politika BOZP je prístupná všetkým zamestnancom a zainteresovaným stranám pri
realizácii našich produktov.
7. Prostredníctvom kontrol a monitorovacích aktivít v oblasti BOZP sa politika BOZP
aktualizuje a zdokonaľuje.
8. Pravidelným vzdelávaním neustále zvyšujeme
vzdelanie v oblasti BOZP
a uvedomelosť pracovníkov pri predchádzaní nehôd a bezpečnostných rizík
9. Pre zamestnancov organizácie sa vedenie zaväzuje vytvárať také podmienky, aby sa
zabránilo vzniku nehôd a minimalizovali bezpečnostné riziká v oblasti BOZP.
10. Aktívne vplývame na dodávateľov a zmluvných partnerov pri zabezpečovaní aktivít
súvisiacich s BOZP.
Všetci pracovníci organizácie sú povinní riadiť sa uvedenými zásadami a rešpektovať
politiku BOZP organizácie.

Environmentálna politika
Naša organizácia pri zabezpečovaní produktov definovaných v predmete činnosti
uplatňuje filozofiu manažmentu organizácie dodržiavať zásady definované zákonmi,
vyhláškami, normami a predpismi súvisiacimi s ochranou životného prostredia .
V záujme dosiahnutia trvalo udržateľného rozvoja, tvorí ochrana životného prostredia
integrálnu súčasť procesu rozvoja spoločnosti, pričom právo na rozvoj je uplatňované
v rámci možnosti organizácie tak, aby zodpovedalo rozvojovým environmentálnym
potrebám súčasných aj budúcich generácií.
Pri plnení tejto zodpovednosti uplatňujeme tieto základné princípy.
•

Vykonávame svoje činnosti
a súvisiacimi predpismi.

v súlade

s environmentálnou

legislatívou
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V rozvojových zámeroch zohľadňujeme také postupy a výrobky, ktoré znižujú
negatívne environmentálne vplyvy pri ich výrobe, používaní a zneškodňovaní.
Prehlbujeme prevenciu znečistenia a robíme systematické preventívne
opatrenia s cieľom vyhnúť sa, odstraňovať, redukovať alebo aspoň zmierňovať
následky znečisťovania.
Pravidelným školením neustále zvyšujeme ekologické vzdelanie
a uvedomelosť pracovníkov.
Príležitostne informujeme verejnosť, štátnu správu a samosprávu o našich
aktivitách v riešení otázok životného prostredia a dosahovaných výsledkoch.
Vytvárame pre zamestnancov organizácie také podmienky, aby sa zabránilo
negatívnemu vplyvu na ľudský organizmus pri výkone práce.
Aktívne vplývame na dodávateľov a zmluvných partnerov pri zabezpečovaní
ochrany životného prostredia.
Všetci pracovníci organizácie sú povinní riadiť sa uvedenými zásadami
a rešpektovať environmentálnu politiku organizácie.

V Leviciach, 15.8.2018

Miroslav Kúdela - konateľ

