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Politika ISM nadväzuje na „Víziu a dlhodobé ciele“, „Kódex etického správania“, „Politiku 
spoločenskej zodpovednosti“ a „Podnikateľský plán spoločnosti“. 
 

Pre realizáciu záväzkov v oblasti podnikania, kvality, bezpečnosti a environmentu,  vedenie spoločnosti 
prijalo „politiku ISM“, v ktorej sa zaväzuje: 

 

1. Dodržiavať pravidlá etiky a partnerského správania sa voči našim obchodným partnerom a voči 
ostatným zainteresovaným stranám.   

2. Zabezpečovať bezpečné a zdravé pracovné podmienky pre našich zamestnancov a pracovníkov 
externých poskytovateľov, ktorý pôsobia v našej spoločnosti    

3. Plniť záväzky vyplývajúce z právnych požiadaviek v oblasti podnikania, kvality, bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci a životného prostredia, ako aj záväzky vyplývajúce z iných dohôd 
prijatých našou spoločnosťou.  

4. Systém integrovaného manažérstva udržiavať tak, aby bol účinný a efektívny a zdokonaľovať ho 
podľa požiadaviek a politík našich zákazníkov a ostatných zainteresovaných strán a vlastných 
potrieb. 

5. Identifikovať a odstraňovať nebezpečenstvá a znižovať podnikateľské, kvalitatívne, 
environmentálne a bezpečnostné riziká a ich vplyvy na všetky zainteresované strany už pri riešení 
obchodných prípadov so zákazníkmi a s externými poskytovateľmi a dodávateľmi. 

6. Do všetkých procesov integrovať „prevenciu“ pred vznikom nebezpečných udalostí, pracovných 
úrazov, poškodzovaním zdravia, nezhôd a poškodzovaním životného prostredia. 

7. Vo všetkých procesoch zabezpečovať systematickú starostlivosť o „kvalitu“, „bezpečnosť 
a ochranu zdravia pri práci“, „environment“ a „stratégiu trvalého zlepšovania“. Do týchto aktivít 
systematicky zapájať našich hlavných externých partnerov.   

8. Vo všetkých procesoch uplatňovať „stratégiu nulových chýb“, „moderné metódy riadenia“ a 
systém „controllingu a spätnej väzby“.  

9. Rozvíjať a zlepšovať etické správanie, spoločenskú zodpovednosť, výkonnosť, environmentálne a 
bezpečné správanie našich externých poskytovateľov a dodávateľov produktov, procesov a 
služieb.  

10. Motivovať a rozvíjať kreatívne myslenie našich zamestnancov, zástupcov zamestnancov pre BOZP 
a tým upevňovať ich povedomie a postoje ku spoločnosti, ku kvalite, k bezpečnému a k 
environmentálnemu správaniu a ku riešeniu problémov 

11. Prerokovávať a zapájať do rozhodovania zamestnancov, zástupcov zamestnancov pre BOZP 
a ostatné relevantné zainteresované strany, ktoré sa vzťahuje na naše bezpečné a 
environmentálne správanie. 

 

• Záväzky „politiky ISM“ poskytujú rámec pre stanovovanie a realizáciu „cieľov ISM“ - ciele kvality, 

environmentálnych cieľov a cieľov v oblasti BOZP 

• Vedenie spoločnosti zabezpečuje a poskytuje zdroje pre realizáciu vyhlásenej „politiky ISM“ a 

„cieľov ISM“ a pravidelne kontroluje ich efektívne plnenie. 

 

Uplatňovanie záväzkov „Politiky integrovaného systému manažérstva“ je povinnosťou každého 

zamestnanca našej spoločnosti v rámci rozsahu jeho pôsobnosti. 
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