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Pri vybudovaní silnej spoločnosti si vedenie uvedomuje svoju zodpovednosť za kvalitu
dodávaných produktov, preto prijalo záväzok deklarovaný touto politikou kvality.
Chceme realizovať naše produkty v súlade s požiadavkami zákazníkov
a zainteresovaných strán, vrátane dodržiavania platnej legislatívy tak, aby sme pracovali
v súlade s našim heslom:
„Integrujeme systémovo.“
Naplnenie prijatého záväzku budeme realizovať zásadami našej politiky kvality:

trvalým hľadaním príležitostí na zlepšovanie systému manažérstva kvality s cieľom
uspokojovať požiadavky, potreby a očakávania zákazníkov.

neustálou podporu osobnostného a odborného rastu zamestnancov. Našim
zamestnancom chceme umožniť, aby boli hrdí, že pracujú práve u nás. Zamestnanec je základná
bunka firmy a silná výhoda konkurencieschopnosti na trhu a preto sú vzťahy medzi nami založené
na úcte k dôstojnosti každého človeka.

korektným pôsobením na trhu voči relevantným zainteresovaným stranám, na
základe prístupu podľa etických zásad v podnikaní vo vzťahu do vnútra našej spoločnosti ako aj vo
vzťahu k našim zákazníkom, dodávateľom aj konkurencii.

osobnou zodpovednosťou každého zamestnanca spoločnosti svoje konanie,
rozhodnutia a zvolené postupy a sú si plne vedomí svojich individuálnych kompetencií. Všetci sa
hlásia k pravidlám podnikateľskej etiky a dbajú na svoju profesijnú česť.

ochranou dobrého mena získava firma dlhodobou reputáciou bezúhonnosti
a kompetentnosti, preto každý zamestnanec sa podieľa na ochrane dobrého mena a záujmov
firmy. Zaväzuje sa ochraňovať duševné vlastníctvo aj materiálne bohatstvo firmy.

ochranou životného prostredia, ktorá je zodpovednosťou každého z nás, nakoľko sme
jeho súčasťou. Pracujeme v súlade so zákonmi a nariadeniami týkajúcimi sa ochrany životného
prostredia.

budovaním vzťahov k zákazníkom - jeho spokojnosť je našou prioritou. Čestný a
korektný prístup voči zákazníkom, uspokojovanie ich požiadaviek a potrieb sú predpokladom
úspešného a trvalého obchodného vzťahu. Našim cieľom je kvalitná, progresívna a dobre
organizovaná práca pre zákazníka.

budovaním vzťahov s externými poskytovateľmi, ktorí sú schopní plniť si záväzky voči
nám tak, aby nepoškodili kvalitu nášho produktu a dobré naše menom.
V Trenčianskej Turnej, dňa 01.10.2017

Ing. Radovan Minárik

