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Integrovaná POLITIKA

organizácie  KONOMET s.r.o.

Spoločnosť KONOMET s.r.o. je organizáciou, ktorej činnosť je zameraná na poskytovanie produktov 
z oblasti energetiky, predovšetkým pri budovaní zdrojov a rozvodov tepelnej energie. Jej strategickým 
cieľom je byť dobre fungujúcou a prosperujúcou spoločnosťou, ktorá dokáže plne uspokojiť potreby a 
očakávania svojich zákazníkov. Pri svojej činnosti sa KONOMET s.r.o. snaží vždy naplniť slogan 

KONOMET = rýchlosť – spokojnosť – kvalita.

Spoločnosť zaviedla systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001, systém environmentálneho 
manažérstva podľa normy ISO 14001 a systém manažérstva BOZP podľa normy OHSAS 18001, ktoré 
spolu tvoria integrovaný manažérsky systém (IMS). Vrcholový manažment spoločnosti KONOMET s.r.o.  
vyjadruje  svoju  plnú  podporu  zavedenému IMS a  stanovuje  integrovanú politiku  pre  oblasť  kvality, 
environmentu a BOZP, ktorá vychádza z týchto zásad:

• Vždy zabezpečovať vykonávanie svojich činností v maximálne možnej kvalite tak, aby dodaný 
produkt spĺňal určené kritériá, aby bol technicky spoľahlivý a aby s ním bol zákazník spokojný.

• Pri  všetkých  činnostiach  dôsledne  dodržiavať  požiadavky  noriem  ISO  9001,  ISO  14001  a 
OHSAS 18001.

• Trvale  dodržiavať  ustanovenia  platných  legislatívnych  a iných  požiadaviek,  technických 
predpisov  a noriem  vzťahujúcich  sa  na  činnosti  vykonávané  spoločnosťou  s minimálnym 
negatívnym dopadom na životné prostredie  a s maximálnou bezpečnosťou a ochranou zdravia 
pracovníkov a partnerov.

• V každom prípade rešpektovať požiadavky zákazníka a postupovať v súlade s jeho očakávaniami 
a príslušnými technologickými postupmi.

• Na každý kalendárny rok stanoviť reálne, konkrétne a merateľné ciele IMS, plnenie týchto cieľov 
pravidelne vyhodnocovať a tým prispievať k zlepšovaniu v oblasti  kvality,  ochrany životného 
prostredia a zdravia pracovníkov.

• Zabezpečovať potrebné vzdelávacie aktivity pre  svojich zamestnancov za účelom dosiahnutia  
vysokého povedomia o otázkach kvality, životného prostredia a bezpečnosti práce.

• Aktivitou  všetkých  pracovníkov  spoločnosti  udržiavať  počet  a závažnosť  prípadov  vzniku 
nekvalitného  produktu,  ohrozenia  životného  prostredia  a pracovných  úrazov  na  čo  najnižšej 
hodnote.

• Trvale zabraňovať znečisťovaniu životného prostredia.
• Neustále  sa  snažiť o trvalé  zvyšovanie  efektívnosti  zavedeného systému manažérstva kvality,  

environmentálneho manžérstva i systému manažérstva BOZP.

Vedenie spoločnosti KONOMET, s.r.o. vedomé si svojej zodpovednosti,  sa zaväzuje zabezpečovať potrebné 
materiálne  a finančné  zdroje  na  udržiavanie  a trvalé  zlepšovanie  efektívnosti  systému  manažérstva  kvality, 
environmentálneho manažérstva a systému manažérstva BOZP.
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