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Vedenie spoločnosti HMH s.r.o. si uvedomuje svoju zodpovednosť za zavedenie a udržiavanie integrovaného systému manažérstva, za spokojnosť zákazníkov firmy aj vlastných zamestnancov a v neposlednom rade za prostredie, v ktorom spoločnosť pôsobí. Preto prijíma nasledovnú politiku integrovaného
manažérskeho systému IMS.

Politika
integrovaného manažérskeho systému
V zmysle požiadaviek noriem STN EN ISO 9001:2016, STN EN ISO 14001:2016, OHSAS 18001:2009 a STN
ISO 45001:2019 vedenie spoločnosti v súlade s dlhodobými cieľmi spoločnosti rozhodlo o nasledovnom
smerovaní integrovaného manažérskeho systému:
1. Spoločnosť sa zaväzuje plniť požiadavky systému manažérstva kvality. Zaväzuje sa systematicky a
trvalo zlepšovať jeho efektívnosť.
2. Spoločnosť sa zaväzuje plniť požiadavky systému environmentálneho manažérstva. Zaväzuje sa systematicky a sústavne zlepšovať jeho efektívnosť. Spoločnosť sa zaväzuje realizovať také zmeny,
ktoré povedú k zlepšovaniu sa jej environmentálneho správania.
3. Spoločnosť sa zaväzuje plniť požiadavky systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci a trvalo zlepšovať jeho efektívnosť. Spoločnosť sa zaväzuje poskytovať bezpečné a zdravé pracovné podmienky pre všetkých zamestnancov. Budeme vykonávať aktívne opatrenia s cieľom predchádzať pracovným úrazom.
4. Vo všetkých oblastiach IMS budeme identifikovať a analyzovať riziká s cieľom prijímať také opatrenia, ktoré povedú k eliminácií alebo minimalizácií negatívnych dôsledkov na kvalitu, životné prostredie a bezpečnosť pracovného prostredia.
5. Budeme vyžadovať adekvátnu spoluzodpovednosť každého zamestnanca za trvalé znižovanie negatívnych vplyvov na kvalitu našich produktov a služieb, negatívnych vplyvov na životné prostredie
a na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na svojom pracovisku a pracovisku zákazníkov.
6. Sústavné zlepšovanie chceme dosiahnuť nie len plnením legislatívnych a iných požiadaviek, ktoré
sa naša organizácia zaviazala plniť ale aj plnením špecifických požiadaviek zákazníkov.
7. Našich zamestnancov budeme pravidelne vzdelávať a preškoľovať. Zvyšovanie kompetentnosti zamestnancov a ich povedomia o IMS je jednou z priorít spoločnosti.
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8. Naši zamestnanci budú systematicky prizývaní k spoluúčasti na realizácii a zlepšovaní systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Realizované zmeny systému manažérstva BOZP
a prijímané opatrenia budú konzultované priamo alebo so zástupcami zamestnancov.
9. Budeme realizovať preventívne opatrenia s cieľom zabezpečenia ochrany životného prostredia
a predchádzania jeho znečisťovaniu.

V Bratislave, dňa 17.3.2021

Rozdeľovník: KTER, KPRO, HMH ShP

Ing. Tomáš Horváth
riaditeľ, konateľ
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