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POLITIKA INTEGROVANÉHO
SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA

Politika kvality, systému environmentálneho manažérstva a bezpečnosti
nadväzuje na víziu a podnikateľský plán spoločnosti a je rozhodujúcim faktorom
pre realizáciu strategických cieľov a dosahovanie konkurencie schopnosti firmy :
V rámci uvedeného vedenie ZVL SLOVAKIA, a.s. stanovuje
nasledovnú Politiku kvality, Environmentálnu politiku a politiku BOZP
Ø Neustále zvyšovať dôveru a spokojnosť zákazníkov profesionálnym prístupom a
kvalitou svojich produktov a poskytovaných služieb s cieľom dosiahnutia nulového
počtu chýb a zároveň dodržiavaním i požiadaviek všetkých zainteresovaných
strán v oblasti nášho environmentálneho správania a dodržiavania BOZP.
Ø Pri návrhu výrobkov , procesov a vykonávaných činnostiach dbať na životné
prostredie a chrániť ho formou prevencie, minimalizáciou nežiaducich vplyvov,
znižovaním alebo riadením produkcie odpadov, emisií do ovzdušia, znečisťujúcich
látok do vody a pôdy a množstva používaných nebezpečných látok vo výrobe a pri
vykonávaných činnostiach.
V rámci riadenia integrovaného systému manažérstva plánovať, zabezpečovať
a vytvárať potrebné organizačné, ľudské, technické, finančné a materiálové zdroje
pre zaistenie plnenia požiadaviek kvality,
environmentálnych požiadaviek
a požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade s normami ISO
9001, ISO 14001, ISO 45001 a ostatnými súvisiacimi zákonnými predpismi
a nariadeniami a prijatými záväzkami spoločnosti
Ø Zavedené systémy riadenia kvality, environmentálneho manažérstva a BOZP
zdokonaľovať a trvale zlepšovať podľa aktuálnych požiadaviek zákazníkov
a ostatných zainteresovaných strán a zároveň zabezpečovať aj dodržiavanie
záväzkov vyplývajúcich z právnych požiadaviek v oblasti tvorby a ochrany
životného prostredia ako aj záväzky vyplývajúce z prijatých environmentálnych
cieľov, cieľov BOZP a ostatných dohôd prijatých v ZVL SLOVAKIA, a.s.
Ø Na základe zistených nebezpečenstiev, ohrození, rizík a príležitostí prijímať
opatrenia a vytvárať vhodné pracovné podmienky s cieľom eliminovať
nepriaznivé podnikateľské riziká a riziká spôsobujúce ujmu na zdraví a majetku.
Informovať zamestnancov a zástupcov zamestnancov vrátane tretích strán,
poskytujúcich spoločnosti dodávateľské práce alebo služby o stave zaistenia
BOZP, hlavne v oblasti eliminácie rizík na pracoviskách. V rámci riadenia BOZP
pri práci obmedzovať potencionálne ohrozenie zdravia vplyvom zlepšovania
technologických procesov, používaných technických zariadení, činnosti ľudí
a pracovného prostredia.
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Ø Rozvíjať partnerské vzťahy a spoluprácu s externými poskytovateľmi a zmluvnými
partnermi za účelom zvyšovania konkurencieschopnosti našich produktov
a kvality poskytovaných služieb a s cieľom podieľať sa s nimi na systémovom
riadení ochrany životného prostredia a BOZP.
Ø Trvale zabezpečovať dodržiavanie platných pravidiel, smerníc
a zákonných
predpisov u všetkých zamestnancov v prevádzke za účelom prevencie vzniku
nehôd, pracovných úrazov a chorôb z povolania alebo poškodenia zdravia
a zlepšovania nášho environmentálneho správania.
Ø Účinnou motiváciou zamestnancov a zvyšovaním ich odbornej prípravy a
kvalifikácie zabezpečiť kvalitu a efektívnosť vykonávanej práce a rozvíjanie ich
environmentálneho povedomia s cieľmi udržania a zvyšovania prosperity našej
spoločnosti a posilnenia
zodpovednosti všetkých zamestnancov za svoje
environmentálne správanie a dodržiavanie zásad BOZP. Výchovne pôsobiť
k používaniu správnych a bezpečných postupov pri práci,
aby tieto viedli
k bezpečnej práci a ochrane zdravia všetkých zamestnancov spoločnosti.

Vedenie ZVL SLOVAKIA, a.s. stanovuje pre dosiahnutie zámerov uvedených politík
osobitné ciele SMK, SEM a BOZP na jednoročné obdobie.
Vedenie ZVL SLOVAKIA, a.s. podporuje dostupnými zdrojmi realizáciu uvedených
vyhlásených politík a z nich vyplývajúcich cieľov a pravidelne kontroluje ich efektívne
plnenie.
Uvedená Politika kvality, SEM a BOZP je zverejnená na všetkých pracoviskách ZVL
SLOVAKIA, a.s.
S touto politikou sú oboznámení všetci zamestnanci a uplatňovanie jej zásad je
povinnosťou každého zamestnanca a.s..

V Žiline, 31. januára 2021

Ing. Peter Zuzčák PhD
Výkonný riaditeľ

Záznamy o oboznámení sa s aktualizovanou Politikou integrovaného systému manažérstva
a Cieľmi kvality, SEM a BOZP na rok 2021
Vedúci útvaru je povinný oboznámiť svojich podriadených zamestnancov
s obsahom tohto dokumentu a v prípade potreby im jednotlivé ustanovenia vysvetliť.
Svojim podpisom potvrdzujem, že som bol riadne oboznámený s týmto
dokumentom, rozumiem všetkým ustanoveniam tohto dokumentu, ktoré
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a som schopný podľa neho pracovať.
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