
 Politika integrovaného systému manažérstva 

 

  

Hlavnou filozofiou Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., divízie Glassolutions Nitrasklo, je čo 
najlepšie uspokojovať požiadavky trhu, individuálnych  zákazníkov a vybudovať taký integrovaný sys-

tém riadenia kvality a životného prostredia, ktorého výsledkom je spokojnosť zákazníka  
nad rámec jeho očakávania a spokojnosť nás ako výrobcu a našich pracovníkov. 

 
 

Vydaním tejto politiky sa zaväzujeme : 

 Neustále zlepšovať kvalitu našich výrobkov a uplatňovať princípy prevencie vplyvu dopadov 

vlastných aktivít na zložky životného prostredia v každej fáze životného cyklu výrobku a klásť dôraz na 

také vstupné suroviny, aby bola zabezpečená miera  recyklovateľnosti  produktov až 100%. 

 Dodržiavať zásady stanovené koncernom Saint-Gobain a aplikovať interné princípy na všetky 

organizačné útvary spoločnosti 

 Dôsledne dodržiavať všetky záväzné požiadavky externých zainteresovaných strán  ako aj 

interné relevantné podnety  k sortimentu produktov,  optimalizácii procesov  a inováciám  na zlepše-

nie činností procesov spoločnosti  na dosiahnutie vyššej kvality produktov . 

 Maximálne efektívne využívať prírodné zdroje  a vstupné suroviny so zameraním na neustále 

znižovanie vzniku odpadu z činností procesu výroby. 

 Pri všetkých procesoch  spoločnosti chrániť zdravie a bezpečnosť  osôb pracujúcich 

v organizácii aj pre organizáciu a zároveň zabezpečiť zvyšovaním povedomia, aby bol pri akýchkoľvek 

aktivitách osôb v rámci procesov spoločnosti  minimalizovaný dopad na zložky životného prostredia. 

Na dosiahnutie potrebného efektu politiky budeme dodržiavať nasledujúce zásady : 

 Plánovať všetky činnosti  procesov tak, aby bolo zabezpečené splnenie požiadaviek zákazní-

kov nielen definovaných, ale aj očakávaných ako je napr. zabezpečenie odberu nespotrebovaného 

produktu a jeho vrátenie výrobcovi vstupných surovín v rámci uplatnenia životného cyklu produktu 
 

 Neustále motivovať a odborne vzdelávať ľudí  pracujúcich  pre organizáciu s cieľom zvyšovať 

povedomie ich podielu na kvalite výrobku a znižovanie dopadu ich činností na životné prostredie. 
 

 Analyzovať a prijímať opatrenia na zvládanie potenciálnych rizík v procese výroby zabezpe-

čením  pravidelnej údržby zariadení výrobného aj nevýrobného charakteru, kontrolovaním technic-

kých a organizačných  opatrení  na predchádzanie vzniku  environmentálnych rizík a dopadov na ži-

votné prostredie. 
 

 Otvorene komunikovať s osobami pracujúcimi v organizácii aj s externými zainteresovanými 

stranami o uplatňovaní  princípov integrovaného systému  riadenia kvality a životného prostredia vo 

všetkých procesoch. 
 

 Zabezpečiť dostatok zdrojov (personálnych, materiálnych a finančných) potrebných na rozvoj 

a zdokonaľovanie fungujúceho integrovaného systému  riadenia kvality a životného prostredia v spo-

ločnosti. 
 
 
 

V Nitre dňa :  Ing. Radoslav Černý  
15.2.2017  konateľ spoločnosti  

 


