
Politika kvality Politika ochrany životného prostredia

V TRSTENEJ, 4. mája  2021 Ing. Jozef Hricov, riaditeľ spoločnosti

My, Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o., si uvedomujeme, že všetky naše aktivity musia
smerovať k výrobe výrobkov vysokej kvality a úžitkovej hodnoty. Tento cieľ nie je možné uskutočniť inak ako
prostredníctvom manažmentu orientovaného na zákazníka a procesného manažmentu. S našimi zákazníkmi
si chceme vybudovať dôveru, ktorá náš vzťah s nimi povýši z úrovne dodávateľských vzťahov na úroveň
vzťahov partnerských. Naším najvyšším cieľom je aby sa meno našej spoločnosti na celom svete spájalo s
výbornou kvalitou výrobkov, spokojnosťou zákazníka a progresívnymi spôsobmi riadenia kvality.

Za účelom dosiahnutia našich cieľov, zaväzujeme sa spĺňať tieto zásady:

1. Sledovať požiadavky zákazníka a konať podľa princípu zákazník na prvom mieste.

2. Zlepšovať kvalitu výrobkov a služieb.

3. Dôsledne dodržiavať zákony, zmluvy a Panasonic Corporation Safety Standards.

4. Dodržiavať systém riadenia kvality v súlade so štandardom ISO 9001, IATF 16 949 a Panasonic
Quality Management System.

5. Kontrolovať funkčnosť nášho systému riadenia kvality.

6. Implementovať najmodernejšie znalosti v oblasti riadenia kvality, jej vyhodnocovania a sledovania.

7. Stanovovať ciele kvality, pravidelne ich vyhodnocovať a príjmať opatrenia na ich dosiahnutie.

8. Vyvíjať úsilie, ktoré vedie k zlepšeniu účinnosti a efektívnosti všetkých procesov spoločnosti.

9. Zvyšovať povedomie pracovníkov ku kvalite a predchádzať príčinám vzniku nezhôd.

10. Podporovať a oceňovať všetky iniciatívy jednotlivcov a kolektívov, ktoré povedú k zvýšeniu kvality
našich výrobkov a služieb.

My, zamestnanci firmy PANASONIC INDUSTRIAL DEVICES Slovakia s.r.o. uvedomujúc si plne 
svoj podiel zodpovednosti v rámci globálnej zodpovednosti ľudstva za rešpektovanie a ochraňovanie citlivej 
rovnováhy prírody, poznajúc, že miera nepriaznivého vplyvu všetkých priemyselných podnikov na naše 
životné prostredie je už známa, a treba ju redukovať, 
 

preberáme ochranu životného prostredia do našej základnej podnikovej stratégie.  
 
V rámci našich snáh, prispieť ako výrobný podnik k vyššej kvalite života pre všetkých, 
 

vyhlasujeme týmto naše základné princípy ochrany životného prostredia a zaväzujeme sa:  
 
 
 
 
1. Dodržiavame všetky právne a iné požiadavky v oblasti ochrany životného prostredia, vrátane 

prevencie znečisťovania.  
2. Dodržiavame špecifické záväzky na ochranu životného prostredia relevantné súvislostiam 

organizácie 
3. Šetríme prírodné zdroje vo výrobnom procese každého výrobku, šetrne zaobchádzame s energiami, 

s cieľom znížiť emisie CO2 pri ich výrobe, surovinami a vodou. 
4. Redukujeme produkciu odpadov vo všetkých oddeleniach a činnostiach, dôsledným separovaním 

odpadu a odovzdávame ich na zhodnotenie.  
5. Vyvíjame úsilie udržiavať a zlepšovať životné prostredie znižovaním množstva vypúšťaných emisií 

škodlivých látok do ovzdušia a nahrádzaním materiálov negatívne ovplyvňujúcich životné prostredie. 
6. Zavedenie každej chemickej látky do výrobného procesu dôsledne zvažujeme a následne 

kontrolujeme jej používanie v zmysle legislatívy tak, aby naše výrobky neobsahovali nebezpečné a 
zakázané látky. 

7. Presadzujeme ochranu životného prostredia aj u našich dodávateľov, tak aby ich výrobná činnosť a 
nimi dodávané materiály mali minimálny vplyv na životné prostredie. 

8. Náš tím pre životné prostredie otvorene prijíma návrhy na zlepšenie ochrany životného prostredia 
od každého zamestnanca a po posúdení presadzuje ich zavedenie v praxi. 

9. Naši zamestnanci a osobitne náš tím zamestnancov pre životné prostredie sú školení v oblasti 
ochrany životného prostredia. 

10. Našu environmentálnu politiku udržiavame podľa požiadaviek normy ISO 14001 a vedieme 
príslušné záznamy a dokumentáciu o zavedení, udržiavaní a zlepšovaní nášho environmentálneho 
manažérskeho systému (EMS). 

11. Vykonávame kontrolné audity a pravidelne kontrolujeme funkčnosť nášho systému riadenia 
životného prostredia, tak aby sme zabezpečili jeho neustále zlepšovanie. 

12. Vyvíjame úsilie zlepšiť naše environmentálne správanie aj prostredníctvom plnenia všetkých 
požiadaviek koncernového projektu „Green Factory“ 

 
 
Toto vyhlásenie environmentálnej politiky v spoločnosti Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o. je 
záväzné pre každého nášho zamestnanca a predstavuje základný dokument pre zavedený systém 
environmentálneho manažérstva (EMS) v našej spoločnosti. 

Toto vyhlásenie politiky kvality a  ochrany životného prostredia v spoločnosti Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o. je záväzné pre každého nášho zamestnanca a predstavuje základný dokument pre zavedený systém 
kvality a environmentálneho manažérstva v našej spoločnosti.


