POLITIKA IMS
S60-VUZ-2020
Politika našej spoločnosti je v súlade s požiadavkami štandardov ISO 9001 Systém manažérstva kvality, ISO
14 001 Environmentálny manažérsky systém, ISO 45 001 Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci a SCC:2011 Systém bezpečnosti dodávateľov a vyjadruje záväzok nášho vedenia dodržiavať pri svojej
podnikateľskej činnosti
VÝSKUM, VÝVOJ MATERIÁLOV A TECHNOLÓGIÍ PRE ZVÁRANIE A PRÍBUZNÉ PROCESY,
VÝSKUM, VÝVOJ A VÝROBA ZVÁRACÍCH MATERIÁLOV, JEDNOÚČELOVÝCH ZVÁRACÍCH,
NAVÁRACÍCH, DELIACICH STROJOV A AUTOMATIZOVANÝCH TECHNOLOGICKÝCH
CELKOV, SPRACOVANIE ŠTÚDIÍ, POSTUPOV A NÁVODOV NA ZVÁRANIE, SKÚŠOBNÍCKA
ČINNOSŤ, SERVISNÉ A EXPERTÍZNE ČINNOSTI, VZDELÁVANIE A PODPORNÉ SLUŽBY
nasledujúce princípy podnikania:
SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY
✓

Neustále zlepšovať systém manažérstva kvality a jeho efektívnosť.

✓ Zabezpečovať prieskum trhu a rýchlu reakciu na požiadavky zákazníkov.
✓ Vo výskumných a vývojových činnostiach dosahovať také výstupy, ktoré zabezpečia ich výhodnú pozíciu
nielen na trhu v SR, ale umožnia trvalejšie uplatnenie aj v medzinárodnom meradle.
✓ Zabezpečovať atraktívnu ponuku a stálu kvalitu výrobkov a služieb.
✓ Spolupracovať len so spoľahlivými dodávateľmi, ktorí sú schopní a ochotní plniť naše požiadavky.
✓ Zapájať všetkých zamestnancov do procesu riadenia a zabezpečovanie kvality.
✓ Orientovať procesy na ochranu životného prostredia.
✓ Vytvárať zodpovedajúcu štruktúru celého ústavu pre efektívnosť plnenia úloh.
✓ Zabezpečovať vzdelávanie, zvyšovať odborný rozvoj a kompetentnosť zamestnancov ústavu.
✓ Chrániť dobré meno VÚZ - Výskumného ústavu zváračského.
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
✓

Trvalo zlepšovať environmentálne správanie spoločnosti znižovaním nepriaznivých dopadov na životné
prostredie, uplatňovať zásady prevencie ochrany životného prostredia a zabraňovať spôsobeniu škôd na
životnom prostrední a materiáloch.

✓

Dodržiavať záväzné požiadavky na ochranu životného prostredia, ktoré sa vzťahujú na environmentálne
aspekty našich činností.

✓

Orientovať sa na partnerov, ktorých produkty a s nimi súvisiace poskytované služby sú v súlade so zásadami
ochrany životného prostredia.
BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

✓

Vytvárať bezpečné a pre zdravie vyhovujúce podmienky práce a pracovného prostredia pre zamestnancov,
spolupracovníkov ako aj návštevníkov našej spoločnosti a zamedziť tak vzniku úrazu.

✓

Neustále minimalizovať pôsobenie rizikových a ďalších negatívnych faktorov, ktoré ohrozujú bezpečnosť
a zdravie zamestnancov.

✓

Pozitívne ovplyvňovať povedomie zamestnancov k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v súlade so
záväznými požiadavkami, ktoré sa vzťahujú na nebezpečenstvá a znižovanie rizík BOZP.

✓

Upravovať pracovné povinnosti zamestnancov v závislosti od ich zdravotného stavu po prípadnom
pracovnom úraze, resp. po chorobe.

✓

Konzultovať a prizývať zamestnancov ako aj zástupcu zamestnancov za BOZP k spoluúčasti pri riešení
problematiky BOZP v našej spoločnosti.
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