
POLITIKA KVALITY  

 
Vrcholový manažment je presvedčený že systém manažérstva kvality podľa ISO 

9001:2016 musí byť v spoločnosti implementovaný a udržiavaný tak, aby kontinuálne 

poskytoval námety na trvalé zlepšovanie bez formalistických prístupov. Náš zákazník je na 

prvom mieste. Jeho dôvera je základom našej existencie. To je hlavný dôvod, ktorý nás vedie 

k vyjadreniu záväzku plniť požiadavky a trvalo zlepšovať systém manažérstva kvality.  

 

Chceme aktívne aplikovať strategické riadenie v spoločnosti, aby sme jasne formulovali 

smerovanie spoločnosti a determinovali správanie všetkých zamestnancov SKL MECHANIC 

s.r.o.  

 

Uvedomujeme si, že zamestnanci sú základom našej spoločnosti, preto poskytneme 

nemalé zdroje na ich výchovu a vzdelávanie. Vytváranie klímy sociálnej vzájomnosti, 

podpory a pocitu istoty musí byť predmetom neustáleho záujmu vrcholového manažmentu. 

Chceme, aby úlohou manažérov bolo formovanie pracovného prostredia, kde etika sa stane 

hodnotou a kde slušné, zdvorilé a čestné konanie sa cení a podporuje.  

 

Efektívnym riadením cash flow chceme predchádzať finančnej nestabilite spoločnosti a 

tým stabilizovať jednoduchú reprodukciu obežných aktív.  

 

Byť kreatívni, flexibilní, pohotoví a usilujúci sa o vysokú kvalitu našich produktov musia 

byť základné atribúty na ceste k budovaniu dôvery nášho zákazníka.  

 

Sme si plne vedomí, že naši externí poskytovatelia a my sme na sebe navzájom závislí. 

Dobré a dlhodobé partnerské vzťahy chceme budovať na princípe vytvárania atmosféry 

porozumenia a vzájomnej dôvery. Dôverujeme našim poskytovateľom ale si ich aj 

systematicky preverujeme organizovaním zákazníckych auditov.  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



POLITIKA BOZP  

 
Vrchový manažment prijíma osobnú zodpovednosť za efektívnosť systému 

manažérstva BOZP podľa požiadaviek ISO 45001:2019  

 

Implementujeme a integrujeme riadenie BOZP do celkového riadenia spoločnosti.  

 

Zabezpečujeme BOZP ako vec verejného záujmu a nedeliteľnú súčasť sociálneho 

systému starostlivosti o zamestnancov. Zabezpečujem systémové prepojenie BOZP s 

orgánmi verejného zdravotníctva, na zdravotnícke zariadenia poskytujúce firemnú 

preventívnu starostlivosť, na miestnu samosprávu, aby bola zabezpečená konzistentnosť 

celého systému ochrany zdravia a vhodná komunikácia.  

 

Podporujeme zapojenia našich zamestnancov pri zdokonaľovaní nášho systému 

BOZP.  

 

Uplatňujeme systémový prístup a zabezpečujeme kontrolu, aby rovnaká úroveň 

bezpečnostných a zdravotných požiadaviek bola aplikovaná aj u externých 

poskytovateľov procesov a ich pracovníkov a dočasne zamestnaných pracovníkov.  

 

Plníme požiadavky právnych predpisov SR v oblasti BOZP a vydaním interných 

riadiacich dokumentov sme stanovili zodpovednosti pre všetkých vlastníkov procesov.  

 

Zabezpečujeme sústavné a kvalifikované hodnotenie rizík možného ohrozenia 

života a zdravia osôb a vzniku mimoriadnej udalosti, prijímame a realizujeme opatrenia 

k ich minimalizácii a informujeme o nich zamestnancov a ostatné dotknuté subjekty v 

zhode s požiadavkami §6 zákona č. 124/2006 Z.z..  

 

Uplatňujeme bezpečnostné hľadiská už pri navrhovaní interných postupov, 

uplatňujeme a sústavne rozvíjame preventívne opatrenia na našich pracoviskách v sídle 

spoločnosti.  

 
Zabezpečujeme potrebné zdroje na financovanie aktivít v oblasti BOZP a smerujeme 

ich primerane podľa prijateľnosti – závažnosti rizika zmluvnými dojednaniami s 

externými poskytovateľmi služieb autorizovaného bezpečnostného technika.. Na 

základov zistení pravidelných monitoringov zabezpečujeme rýchlu nápravu zistených 

nedostatkov.  

 

Trvale podporujeme a motivujeme všetkých zamestnancov k posilňovaniu 

zodpovednosti za vlastnú bezpečnosť, ochranu zdravia iných osôb, ochranu majetku 

spoločnosti a za bezpečnosť v priestoroch a lokalitách pôsobenia spoločnosti.  
 

Na úrovni vrcholového manažmentu systematicky posudzujeme plnenie politiky 

BOZP a rozpracovaných cieľov BOZP v pravidelných ročných hodnoteniach. Stav, 

výsledky, výkonnosť a účinnosť systému manažérstva BOZP publikujeme v 

pravidelných správach o preskúmaní manažmentom.  

 

Vrcholový manažment sa zaväzuje, na základe hodnotenia systému BOZP, k 

trvalému zvyšovaniu úrovne manažérstva BOZP.  
 



 

 

 


