
 

 

 

 

 

 

Politiky Integrovaných Systémov Manažérstva a záväzok manažmentu. 

 

Firma Jozef Padala – Padala a spol., sa zaoberá výrobou a dodávkou oceľových konštrukcií a potrubných 
rozvodov, strojnotechnologickou výrobou, inštaláciou plynu a plynových zariadení a stavebnou činnosťou.  

� výstavba plynovodov VTL, STL, NTL z oceľového potrubia a LPE (vrátane revízií) 
� montáž regulačných staníc plynu 
� montáž plynových kotolní 
� výstavba vodovodov, kanalizácii, vodojemov 
� výstavba ekologických stavieb, čističiek odpadových vôd 
� výstavba parovodov, teplovodov 
� všetky druhy zemných prác 
� rekonštrukcia a výstavba budov a rodinných domov 
� mikrotunelovanie (pretláčanie) 
� požičovňa strojov 
� prenájom skladov a kancelárskych priestorov 
� predaj PHM 

 
 

Prvoradou úlohou vrcholového manažmentu je zrozumiteľnou formou informovať všetkých pracovníkov 
o politike integrovaných systémov riadenia, osobným príkladom a operatívnym vedením zainteresovať 

zamestnancov na jej realizácií. 
 

Zamestnanci firmy pod kvalitou rozumejú splnenie požiadaviek, očakávaní a prianí našich zákazníkov, 
aby  kvalita našej výroby dokázala uspokojiť ich potreby lepšie než porovnateľná výrobná činnosť 

konkurencie. 
 

Zabezpečenie kvality, environmentálnych požiadaviek a bezpečnosti práce a ich neustále zlepšovanie je 
základnou povinnosťou každého pracovníka firmy, ktorý je zodpovedný predovšetkým za kvalitu 

vykonanej práce. 
 

Všetci pracovníci firmy Jozef Padala – Padala a spol., sú povinní riadiť sa deklarovanými princípmi 
politiky a v plnom rozsahu ich rešpektovať. 

 

 

 

 

 



Politiky kvality 
Manažment firmy Jozef Padala – Padala a spol. sa zaväzuje: 

� Trvalo zlepšovať efektívnosť integrovaného systému riadenia. 
� Trvalo uspokojovať potreby zákazníkov a ďalších zainteresovaných strán. 
� Vykonávať systematické školenia, získavať nové vedomosti na skvalitnenie svojej práce a zvyšovať 

ekologické podvedomie a uvedomelosť pracovníkov. 
� Kvalitne zabezpečovať riadenie dokumentov a záznamov integrovaných systémov.  

 
 

Environmentálna politika 
Manažment firmy Jozef Padala – Padala a spol. sa zaväzuje: 

� Prevenciou zabraňovať znečisťovaniu životného prostredia. 
� Dodržiavať príslušné environmentálne právne a ich požiadavky, komunikovať a spolupracovať 

s verejnosťou a s orgánmi štátnej správy a samosprávy v oblasti ochrany a tvorby ŽP. 
� Používať najmodernejšiu techniku a technologické zariadenia, ekologicky vhodné technológie 

a pracovné postupy realizácie stavebných prác. 
� Sústavne minimalizovať environmentálne vplyvy a znižovať tvorbu odpadov vznikajúcich pri 

prevádzke firmy, podporovať efektívne využívanie vstupných surovín, materiálov a energií 

 

 

Politika BOZP 
Manažment spoločnosti Jozef Padala – Padala a spol. sa zaväzuje: 

� Uznávať BOZP ako neoddeliteľnú súčasť podnikateľských aktivít, pričom bezpečnostný systém 
práce je prvoradý a u nás nebude podliehať ekonomickým úvahám, nakoľko zdravie našich 
zamestnancov je dôležitejšie ako finančné zisky spoločnosti. 

� Vytvárať pracovné podmienky, ktoré nebudú zdrojom nehôd, pracovných úrazov, chorôb z 
povolania a súčasne venovať pozornosť práci žien, mladistvých a osôb so zníženou pracovnou 
schopnosťou. 

� Dodržiavať príslušné aktuálne aplikovateľné právne a iné požiadavky BOZP. 
� Medzi zásadné zámery politiky bezpečnosti práce patrí aj dosiahnutie maximálnej prevádzkovej 

bezpečnosti strojov, technických zariadení a vyhradených TZ. 
 
 
 
 
 
 

    Lietavská Lúčka, 7. 1. 2011           ..................................... 
           riaditeľ firmy  

 
 
 
 
 
 


