
 

Politika IMS (Integrovaného manažérskeho systéme) 

Spoločnosť Eurosvit, s.r.o. sa zaoberá strojárenskou výrobou pričom najdôležitejšími činnosťami 
spoločnosti sú rezanie laserom, CNC ohraňovanie plechov, lisovanie, manuálne zváranie, robotické 
zváranie a brúsenie výrobkov na finálny stav.  

Naša spoločnosť sa orientuje na celkovú spokojnosť zákazníka pričom dbáme na neustálu 
komunikáciu s ním a snažíme sa o dosiahnutie a splnenie všetkých požiadaviek kladených na výrobok, 
ktorý odchádza z nášho závodu. Na splnenie všetkých požiadaviek firma Eurosvit s.r.o. pristupuje 
inovatívnym spôsobom - nákupom nových technológií. 

Politika kvality predstavuje rámec pre stanovenie jednotlivých cieľov kvality a environmentu, 
a zároveň bude neustále preskúmavaná, aby naplnila všetky potreby spoločnosti. 

V zmysle zásad trvalo udržateľného rozvoja sa spoločnosť rozhodla prijať záväzok vytvoriť, 
zdokumentovať, implementovať, udržiavať, pravidelne preskúmavať a tým neustále zlepšovať systém 
manažérstva kvality a environmentu podľa medzinárodnej normy ISO 9001 a ISO 14001. Zároveň sa 
zaväzuje: 

• neustálym vzdelávaním a výchovou zamestnancov znižovať negatívne vplyvy 
procesov vykonávaných spoločnosťou na kvalitu výrobkov a životného prostredia 

• rozvíjať ich profesionálny rast a kvalitu nimi vykonávaných činností a tým zabezpečiť 
trvalé zlepšovanie kvality výroby a  vytvárať predpoklady pre tvorbu zhodného 
produktu, okrem iného aj starostlivosťou o pracovné prostredie zamestnancov a jeho 
zlepšovaním a tak isto znižovaním možného vzniku odpadov 

• k vytvoreniu takej organizačnej štruktúry, ktorá spĺňa najnovšie trendy nového 
modelu organizácie. Organizačná štruktúra je flexibilná, plochá, sieťová, tímová a 
globálna 

• k zabezpečeniu príležitostí na celoživotné vzdelávanie všetkých zamestnancov 

• presné a jasné definovanie zodpovedností a právomocí všetkých zamestnancov 

• plniť a dodržiavať požiadavky príslušných zákonov a nariadení v oblasti  
environmentálnych právnych a iných predpisov. Zároveň dodržiavať požiadavky 
právneho a iného  charakteru, kladené na kvalitu produktu.  

• prijímať merateľné ciele zamerané na zlepšovanie kvality výrobného produktu za 
dodržania trvalo udržateľného environmentálneho správania spoločnosti,  
predovšetkým vo vzťahu k riadeniu významných environmentálnych aspektov  a 
dôsledne vyhodnocovať  ich plnenie.   

• k efektívnej komunikácia v rámci celej spoločnosti 

• o neustály rozvoj infraštruktúry a využitie informačných technológií s cieľom 
dosahovať požadovanú kvalitu a tak uspokojovať potreby zákazníkov 

• o zabezpečenie neustáleho zlepšovania spoločnosti vo všetkých oblastiach (rozvoj 
produktov, výkonnosti organizácie, využívanie nových technológií a postupov a pod.) 
 
 
 

 

 

V Nových Zámkoch 11.08.2021        Tomáš Kecskés                                                                              
konateľ spoločnosti                                                            


