POLITIKA

integrovaného systému manažérstva
Vedenie spoločnosti zakladá podnikateľskú stratégiu na filozofii trvalého zlepšovania kvality produktov, životného
prostredia, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a informačnej bezpečnosti. V riadení uvedených oblastí integrovaného systému
manažérstva uplatňuje nasledovné zásady:

Politika kvality
- hlavným cieľom spoločnosti je uspokojovanie potrieb zákazníkov výrobou a dodávaním produktov v požadovanej
kvalite, v dohodnutých termínoch a za primeraných nákladov,
- pri realizácii produktov využívame najmodernejšie technológie, technologické zariadenia a účinný systém riadenia 		
kvality ISO 9001,
- každý zamestnanec je osobne zodpovedný za kvalitu svojej práce, ktorá je monitorovaná dokumentovaným systémom
kontroly,
- pravidelne sledujeme a vyhodnocujeme spokojnosť našich zákazníkov,
- zaväzujeme sa dodržiavať právne a iné požiadavky a trvalo zlepšovať efektívnosť systému manažérstva kvality.

Politika BOZP
Na jednotlivých úsekoch, alebo oddeleniach sa zaväzujeme:
- budovať efektívny systém manažérstva BOZP ako súčasti zavedeného integrovaného systému manažérstva,
- zameriavať sa na prevenciu znižovania počtu pracovných úrazov, chorôb z povolania a havárií,
- zabezpečovať pravidelnú odbornú prípravu zamestnancov a motivovať ich k posilneniu zodpovednosti za vlastnú 		
bezpečnosť, ochranu zdravia pri práci, ochranu majetku a pracovného prostredia,
- spolu so zamestnancami monitorovať a zlepšovať stav BOZP. Do tohto systému zapájať dočasných pracovníkov, 		
zmluvných dodávateľov a návštevníkov tak, aby vznikol vzťah aktívnej spolupráce,
- dodržiavať legislatívne požiadavky a požiadavky vyplývajúce zo všeobecne záväzných predpisov v oblasti BOZP a
organizačnými normami stanoviť zodpovednosti, práva a povinnosti jednotlivých zamestnancov,
- za aktívnej účasti zamestnancov neustále zlepšovať systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 		
- umožňovať zamestnancom prostredníctvom svojich zástupcov vyjadrovať sa k problematike BOZP.

Politika ochrany životného prostredia
Naša spoločnosť dbá na zaisťovanie bezpečného a zdravého pracovného prostredia a na ochranu životného prostredia
s cieľom zachovať ho pre budúce generácie.
Zdravé a bezpečné pracovné prostredie a zodpovedné praktiky ochrany životného prostredia sú životne dôležité skutočnosti pre
úspešnosť našej spoločnosti.
Politikou našej spoločnosti je vykonávať výrobné činnosti zodpovedným spôsobom, s vylúčením známych rizík, s ohľadom na životné prostredie, bezpečnosť a zdravie zamestnancov, zákazníkov, dodávateľov a susediacich subjektov a záväzok
rešpektovať všetky príslušné zákony, predpisy a iné požiadavky súvisiace s ochranou životného prostredia. Pri svojej činnosti sme
ohľaduplný k životnému prostrediu, šetríme prírodné zdroje, triedime a zhodnocujeme odpady a čistíme biologické odpadové
vody.
Táto politika tvorí základ, na ktorom bude naša spoločnosť budovať, implementovať, udržiavať a priebežne zlepšovať
environmentálny systém manažérstva.

Politika informačnej bezpečnosti
Medzi hlavné ciele spoločnosti patrí zabezpečenie bezpečnosti informácií pomocou primeraných a zodpovedajúcich
opatrení, ktoré budú chrániť informačné aktíva tak, aby poskytli zodpovedajúcu mieru istoty našej spoločnosti ako aj našim
zákazníkom a partnerom. Tento cieľ je napĺňaný vybudovaním, zavedením, prevádzkovaním, kontrolovaním, údržbou a neustálym
zlepšovaním dokumentovaného systému riadenia bezpečnosti informácií v kontexte podnikateľských aktivít a rizík spoločnosti.
Základnými zdrojmi pre riadenie bezpečnosti informácií v rámci spoločnosti sú právne predpisy, štandardy, normy a odporúčania,
ktoré sa zaväzujeme v procese riadenia bezpečnosti informácií dodržiavať. Pod pojmom bezpečnosť informácii rozumieme proces
zabezpečovania ochrany informácií na potrebnej úrovni z hľadiska ich dôvernosti, integrity a dostupnosti.
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