
P O L I T I K A   K V A L I T Y

Vedenie  spoločnosti  ELPRO,  s.r.o. a jej  orgány  uvedomujúc  si  zodpovednosť  ku
zamestnancom, ale predovšetkým k svojim zákazníkom i dodávateľom, v záujme zvyšovania
vzájomnej dôvery a informovanosti, a tým i budovania korektných vzťahov na vysokej úrovni,
prijíma plnenie požiadaviek systému manažérstva kvality (SMK) za aktívnej účasti všetkých
zamestnancov.

Implementácia SMK vo svojich výstupoch bude mať za následok zlepšenie kvality našich
produktov,  bude  chrániť  informácie,  ktoré  tvoria  know-how  našej  spoločnosti  a  zaistí
primeranú  bezpečnosť  informácií   zverených  nám  zákazníkmi  a  partnermi,  v  súlade  s
obchodnými záujmami a potrebami spoločnosti a zabráni ich neoprávnenému použitiu

Stratégia  vedenia  spoločnosti  pre  ďalšie  obdobie  je  zameraná  na  trvalé
uspokojenie  potrieb  zákazníkov,  upevňovanie  pozície  na  slovenskom a európskom
trhu, zvyšovanie prosperity spoločnosti,  rast spokojnosti  zamestnancov a pozitívny
vplyv na životné prostredie a bezpečnosť práce.

Vedenie spoločnosti vo väzbe na uvedené zámery stanovuje tieto princípy:

1. Starostlivosť  o zabezpečenie  kvality  a zodpovednosť  za  kvalitu  spracovávaných
a dodávaných  produktov  patrí  medzi  prioritné  povinnosti  výkonného  manažmentu
spoločnosti, a v tomto zmysle je jeho zodpovednosť nezastupiteľná.

2. Za  zlepšovanie kvality sú  zodpovední  všetci  riadiaci zamestnanci spoločnosti,
ktorí  organizujú  a riadia  všetkých  svojich   zamestnancov  smerom  k naplneniu
prijatých Cieľov kvality.

3. Neustále  zlepšovanie  kvality je  základnou  úlohou  a povinnosťou  každého
zamestnanca spoločnosti,  ktorý  je  zodpovedný  predovšetkým  za  kvalitu  vlastnej
vykonanej práce. 

4. V oblasti  tvorby  a ochrany  životného  prostredia  prijímať  účinné  opatrenia  na
elimináciu negatívnych environmentálnych aspektov, ktoré  môžu negatívne vplývať
na zdravie zamestnancov ako aj spôsobovať záťaž na životné a pracovné prostredie.

5. V oblasti  BOZP a PO hlavnú pozornosť orientovať  na prevenciu  pred úrazmi na
pracoviskách, pravidelne vyhodnocovať Register možných rizík a prijímať opatrenia
na  ich  odstránenie  a tak  vytvárať  bezpečnú  a sociálnu  klímu  pre  spokojnosť
zamestnancov.

6. Pre realizáciu týchto hlavných zámerov Politiky kvality  neustále rozvíjať odbornú
prípravu  zamestnancov,  získavať  ich  pre  plnenie  týchto  zámerov  a viesť  ich  k
zodpovednosti a zainteresovanosti na plnení úloh spoločnosti. 

Vedenie spoločnosti sa zaväzuje aplikovať procesný prístup pri riadení a interakcii svojich
procesov  a aplikáciou  analýzy  rizík  dosiahnuť  efektívny  systém   manažérstva  kvality.
Vedenie  spoločnosti  považuje  SMK za  neoddeliteľnú  súčasť  systému  riadenia celej
spoločnosti.
Uvedené princípy sú pre každý rok rozpracované do konkrétnych   Cieľov kvality.
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