
 

Politika IMS 
 

 Dlhodobým strategickým zámerom SMZ, a.s. Jelšava je byť jedným z popredných 

svetových výrobcov výrobkov na báze magnezitu, venovať trvalú pozornosť požiadavkám 

zákazníkov a byť im spoľahlivým obchodným partnerom.  

Vedenie spoločnosti si pri svojich činnostiach uvedomuje zodpovednosť za kvalitu, vplyv 

na životné prostredie (ŽP) a zdravotnú bezpečnosť produktov a preto uplatňuje zavedenie a 

udržiavanie požiadaviek noriem ISO 9001, ISO 14001 a GMP+ B2, ktoré tvoria integrovaný 

manažérsky systém (IMS). Politika IMS deklaruje systematickú starostlivosť o kvalitu, ŽP 

a bezpečnosť produktov.  

 

Vedenie SMZ, a.s. Jelšava stanovuje nasledovné zásady politiky IMS: 

 

- Chceme dlhodobo patriť medzi popredných svetových výrobcov žiaromateriálov, preto 

vytvárame a uplatňujeme systémový prístup k stabilizácii vysokej kvality našich výrobkov a 

procesov. 

- Spokojnosť našich zákazníkov pokladáme za najvyššiu prioritu v našej riadiacej a výkonnej 

práci. Cieľavedome a komplexne budeme postupovať pri identifikovaní a plnení požiadaviek 

zákazníkov. 

- Vysokú a stabilnú kvalitu požadujeme aj od našich dodávateľov. Osobitne a systematicky  

sledujeme kvalitu komponentov tvoriacich súčasť našich výrobkov. 

- Na zodpovedajúcich úrovniach riadenia, zabezpečovania kvality a ochrany ŽP zavedieme 

IMS, vypracovaný podľa noriem ISO 9001, ISO 14001 a GMP+ B2. IMS budeme trvale 

zlepšovať a zvyšovať jeho efektívnosť. 

- Dodržíme záväzky vyplývajúce z legislatívnych a iných požiadaviek, ktoré sa SMZ, a.s. 

Jelšava zaviazala plniť pričom hodnoty nepriaznivých vplyvov budeme efektívnymi 

opatreniami neustále znižovať. 

- V starostlivosti o ŽP zabezpečíme implementáciu princípov zavádzania preventívnych 

opatrení s cieľom predchádzať vzniku nepriaznivých vplyvov svojich činností. 

- Zabezpečíme vytváranie potrebných zdrojov a environmentálne riadených programov pre 

dosahovanie krátkodobých a dlhodobých cieľov. 

- Posudzovaním a vyhodnocovaním environmentálnych aspektov a vplyvov budeme 

predchádzať znečisťovaniu ŽP a vytváraniu nadmerného odpadu. Zameriame sa: 

 na šetrenie a zefektívnenie využívania prírodných zdrojov, 

 na elimináciu nepriaznivých vplyvov činnosti firmy, 

 na elimináciu záťaží z minulých období. 

- Každý zamestnanec sa musí podieľať na neustálom zabezpečovaní vysokej úrovni kvality, 

ochrany ŽP a zdravotnej bezpečnosti výrobkov s cieľom uspokojovať požiadavky zákazníkov, 

legislatívy a iných oprávnených požiadaviek. 

- Budovaním povedomia a zodpovednosti zamestnancov ich budeme viesť k ochrane ŽP a 

zabezpečeniu zdravotnej bezpečnosti kŕmnych surovín. 

- Zabezpečíme realizáciu školení, vzdelávania, odbornej prípravy a zvyšovania kvalifikácie 

zamestnancov, aby boli schopní plniť požiadavky, ktoré sú na nich kladené.  

- Neustálym monitorovaním procesov a prijímaním opatrení zabezpečíme zlepšovanie 

manažérskych systémov.  

- Zavedením systému kontroly kritických bodov pri výrobe kŕmnych surovín eliminujeme 

vznik možných rizík, ktoré by mohli viesť k ohrozeniu zdravia. 

- Zaistíme vhodné pracovné prostredie a podmienky pre zvyšovanie spokojnosti zamestnancov.  
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