Politika integrovaného manažérskeho systému
Poskytovanie služieb vykonávaním pravidelnej autobusovej dopravy vnútroštátnej, pravidelnej
autobusovej dopravy medzinárodnej, pravidelnej mestskej autobusovej dopravy, nepravidelnej
autobusovej dopravy vnútroštátnej, nepravidelnej autobusovej dopravy medzinárodnej.
Slovenská autobusová doprava Dunajská Streda, akciová spoločnosť, sa mieni prezentovať ako
spoločnosť, ktorá trvale venuje pozornosť neustálemu zvyšovaniu kvality poskytovaných služieb
verejnosti, zmierňovaniu vplyvov svojich činností na životné prostredie a vytváraniu bezpečných
pracovných podmienok svojich zamestnancov.
Vrcholový manažment spoločnosti sa zaväzuje vypracovať, zaviesť a trvalo zlepšovať integrovaný
manažérsky systém v zmysle požiadaviek noriem STN EN ISO 9001: 2016, STN EN ISO 14001: 2016
a STN OHSAS 18001: 2009.
Vychádzajúc z hlavných smerovaní stanovujeme nasledujúce
zásady politiky integrovaného
manažérskeho systému:
1. Trvalé zlepšovanie a pravidelné preverovanie zavedeného integrovaného manažérskeho systému
v zmysle požiadaviek noriem STN EN ISO 9001: 2016, STN EN ISO 14001: 2016 a STN OHSAS
18001: 2009.
2. Dodávanie kvalifikovaných dopravných služieb v dohodnutých termínoch, kvalite a za primeraných
nákladov a tým uspokojovať našich zákazníkov, zamestnancov ako aj vlastníkov spoločnosti.
3. Nepretržité zlepšovanie ponúkaných služieb a tým vytváranie dobrého mena spoločnosti ako
dôveryhodného a spoľahlivého partnera.
4. Aktívne podieľanie sa na tvorbe a ochrane životného prostredia využívaním nových technológií s
nízkou produkciou emisií. Zvyšovanie environmentálneho povedomia zamestnancov a zodpovednosti
za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci systematickým odborným vzdelávaním, osvetou a
motiváciou.
5. Prijatými preventívnymi opatreniami znižovanie miery potenciálneho ohrozenia životného prostredia,
a vzniku zranení a poškodení zdravia. Zaisťovanie ochrany zdravia zamestnancov pri práci
pravidelným školením BOZP a preskúšaním ich znalostí bezpečnej jazdy, používaním vhodných
OOPP a kontrolou správnosti používania OOPP v praxi.
6. Komunikácia so zamestnancami, so zákazníkmi, s dodávateľmi, s orgánmi štátnej správy a
samosprávy a vytváranie podmienok pre obojstrannú spoluprácu v oblasti kvality, tvorby a ochrany
životného prostredia, BOZP.
7. Dodržiavanie záväzkov príslušných právnych požiadaviek a iných požiadaviek vzťahujúcich sa na
environmentálne aspekty, nebezpečenstvá BOZP.
Všetci zamestnanci spoločnosti sú preukázateľne zoznámení s Politikou integrovaného manažérskeho
systému a riadia sa uvedenými zásadami v plnom rozsahu pri všetkých činnostiach. Pre verejnosť je táto
Politika integrovaného manažérskeho systému dostupná v mieste sídla spoločnosti a na internetovej
stránke spoločnosti. Vrcholový manažment spoločnosti sa zaväzuje, že bude vyvárať všetky potrebné
zdroje pre zavedenie, udržiavanie a neustále zlepšovanie integrovaného manažérskeho systému v zmysle
požiadaviek noriem STN EN ISO 9001: 2016, STN EN ISO 14001: 2016 a STN OHSAS 18001: 2009.
v Dunajskej Strede, dňa 12. 12. 2017
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