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Spoločnosť PEMAX PLUS, spol. s r.o. sa zaoberá recykláciou stavebného odpadu a realizáciou
zemných, stavebných, búracích a projekčných prác. Pri všetkých našich aktivitách sú našou
prioritou požiadavky zákazníka a naše nároky uplatňujeme aj na našich dodávateľov. Budeme
sa neustále snažiť rozvíjať a zlepšovať kvalitu nami poskytovaných produktov, za neustáleho
zabezpečenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zároveň minimalizovať negatívne
dopady na životné prostredie, našich zamestnancov a zainteresovaných strán.
Vedenie spoločnosti v rámci politiky integrovaného manažérskeho systému Kvality, Ochrany životného
prostredia a Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci prijalo nasledovné záväzky:



Riadenie procesov v našej spoločnosti spĺňa príslušné platné právne národné
a medzinárodné predpisy a iné požiadavky. Tieto predstavujú minimálnu dlhodobú úroveň,
ktorú je nevyhnutné dosahovať.



Budovať a skvalitňovať vzťahy so zainteresovanými stranami na základe obojstrannej
dôvery a informovanosti.



Stanovené ciele IMS sú periodicky hodnotené a zakomponované do finančných a iných
plánov spoločnosti, ktoré zohľadňujú zameranie a priority na nasledujúce obdobie.



Zvyšujeme efektívnosť procesne stanoveného modelu našej spoločnosti systematickým
analyzovaním všetkých procesov a ich vzájomných vzťahov.



Neustále zlepšujeme procesy a znižujeme ich negatívne vplyvy na KVALITU poskytovaných
produktov, ochranu ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA a BOZP.



Činnosti v oblasti Kvality, Ochrany ŽP a BOZP sú systematicky plánované, sledované
a kontrolované vo všetkých významných oblastiach.



Pri všetkých našich činnostiach zohľadňujeme aspekty a faktory kvality, ochrany životného
prostredia a bezpečnosti pri práci.



Snažíme sa vždy využívať materiály a iné zdroje najlepším a najefektívnejším spôsobom aby
sme znížili ich negatívne dopady na životné prostredie, kvalitu a bezpečnosť a zdravie
pracovníkov.



Vyčleňujeme zdroje potrebné na naplnenie našich cieľov a zámerov v oblasti kvality,
ochrany životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.



Neustále odborne vzdelávame zamestnancov s cieľom zvýšiť ich povedomie
a zodpovednosť v oblasti kvality, ochrany životného prostredia a bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci.



Neustále zvýrazňujeme úlohu prevencie stáleho zlepšovania pracovných podmienok,
komunikovania a spolupráce v oblasti kvality, ochrany ŽP a BOZP.



Zavedením IMS sme zaviedli mechanizmy pre neustále zlepšovanie a prevenciu
znečisťovania životného prostredia v rámci našich realizačných činností.

Na uskutočnenie našich záväzkov a zámerov je potrebná aktívna účasť všetkých zamestnancov, ochota
vedenia spoločnosti a vzájomne výhodná spolupráca so zákazníkmi a dodávateľmi. Plnenie našich
záväzkov je neoddeliteľnou súčasťou našej každodennej práce.

V Banskej Bystrici, 01.07.2010
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............................................
Ing. Michal Hrnčár
riaditeľ spoločnosti

