
 

Presadzovať prevenciu a sústavné zlepšovanie 
procesov s cieľom minimalizovať nepriaznivé 
dopady výrobných činností a služieb  na 
zhoršenie alebo poškodenie životného 
prostredia, 
Povedomie našich zamestnancov smerovať k  
trvalo zvyšujúcej sa zaangažovanosti a 
zodpovednosti. 
Pravidelne preskúmavať systém 
integrovaného manažérstva na zabezpečenie 
jeho trvalej vhodnosti, primeranosti, 
efektívnosti a zosúladením so strategickým 
smerovaním spoločnosti. 

 

Dôsledne komunikovať a spolupracovať s 
verejnoprávnymi a správnymi orgánmi a 
ďalšími zainteresovanými stranami v 
záležitostiach týkajúcich sa problematiky 
kvality práce, životného prostredia a 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
Dosahovať vysokú kvalitu a trvalú 
konkurencieschopnosť našich produktov a 
služieb a prispievať k udržiavaniu dobrého 
mena spoločnosti. 

DDbať  na včasnú identifikáciu a optimálne 
zaisťovanie potrebných zdrojov – 
zamestnanci, informácie, infraštruktúra, 
zariadenia, finančné prostriedky, prírodné 
a materiálne zdroje. 

 
Ciele integrovanej politiky  orientovať na 
zlepšovanie parametrov produktov, 
výrobných procesov a služieb. 

Cielene   podporovať vzájomnú 
komunikáciu s našimi zákazníkmi a 
dodávateľmi s cieľom zlepšovania kvality 
poskytovaných produktov a služieb... 

CChceme zvyšovať odbornú úroveň 
vedomostí a  zručností  našich 
zamestnancov na preventívne riešenie 
nedostatkov, chýb a nezhôd. 

Analýzou rizík a príležitosti vplývať na zhodu 
produktov služieb a zveľaďovanie procesov a 
spokojnosti zákazníka  

Aktívne vytvárať také pracovné podmienky, 
aby sa predchádzalo pracovným úrazom na 
pracovisku a bola zaručená bezpečnosť pri 
práci a ochrana zdravia všetkých pracovníkov 
a osôb pohybujúcich sa v priestoroch 
spoločnosti  

Angažovať a motivovať všetkých 
zamestnancov na udržiavaní a neustálom 
zlepšovaní integrovaného systému 
manažérstva v súlade s požiadavkami noriem 
ISO 9001,  ISO 14001 a  OHSAS 18001 

 

Politika kvality, environmentu a bezpečnosti práce  
 spoločnosti Chemko, a. s. Slovakia  

 
Chemko, a. s. Slovakia je moderná chemická spoločnosť vyrábajúca produkty aldehydovej 

chémie, fenolických živíc a svetelných stabilizátorov. Má zavedené a certifikované systémy 

manažérstva kvality, environmentu a bezpečnosti práce.  
 

 Politika integrovaného manažérskeho systému je zameraná na podporu dosahovania 
strategických zámerov spoločnosti, ktoré súčasne tvoria zdroje potrebné na napĺňanie cieľov v oblasti 
kvality, environmentu a bezpečnosti práce. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedenie spoločnosti je stotožnené s definovanými  prioritami v oblasti manažérstva kvality, 
 environmentu a bezpečnosti práce a zároveň sa zaväzuje vytvárať potrebné zdroje na ich realizáciu. 

Politika  kvality  a  environmentu  je  záväzná  pre  všetkých zamestnancov spoločnosti Chemko, 
a. s. Slovakia  a  je prístupná zamestnancom, zákazníkom, verejnosti a dotknutému okoliu. 
 

V Strážskom, marec 2017 
Ing. Michal  Bočko, v.r.  

                         generálny riaditeľ   
        


