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POLITIKA SPOLOČNOSTI ISO 9001 A SCC* 
 

Spoločnosť GUZMÄNNER s.r.o. je medzinárodne pôsobiaca spoločnosť, ktorá sa zaoberá poskytovaním služieb v 
oblasti stavby potrubných trás, oceľových konštrukcií, nádrží, hál a výroby strojov. Špecializujeme sa na zváracie 
práce z nehrdzavejúcej ocele a železa, či zváranie plastov v rôznych odvetviach ako je napríklad potravinárstvo, 
farmaceutika, energetika, petrochémia, elektrárne alebo stavba pivovarov, mliekarní, teplovodného a plynového 
potrubia, nádrží, mostov, štadiónov, hál, žeriavov a iných konštrukcií ako aj rôzne prestavby počas odstávok. 
Poskytujeme tiež služby v oblasti zákazkovej strojárskej výroby s využitím CNC technológií, ale aj klasických 
kovoobrábacích zariadení. 

V zmysle zásad trvalo udržateľného rozvoja sa spoločnosť rozhodla prijať záväzok vytvoriť, zdokumentovať, 
implementovať, udržiavať, pravidelne preskúmavať a tým neustále zlepšovať systém manažérstva kvality podľa 
medzinárodnej normy ISO 9001 a systém SCC*. Zároveň sa zaväzujeme: 

• neustálym vzdelávaním a výchovou zamestnancov znižovať negatívne vplyvy procesov 
vykonávaných spoločnosťou na kvalitu produktov a služieb 

• rozvíjať ich profesionálny rast a kvalitu nimi vykonávaných činností a tým zabezpečiť trvalé 
zlepšovanie kvality produktov a služieb, okrem iného aj starostlivosťou o pracovné prostredie 
zamestnancov a jeho zlepšovaním 

• presné a jasné definovanie zodpovedností a právomocí všetkých zamestnancov 
• k efektívnej komunikácia v rámci celej spoločnosti 
• o neustály rozvoj infraštruktúry a využitie informačných technológií s cieľom dosahovať 

požadovanú kvalitu a tak uspokojovať potreby zákazníkov 
• o zabezpečenie neustáleho zlepšovania spoločnosti vo všetkých oblastiach (rozvoj produktov, 

výkonnosti organizácie, využívanie nových technológií a postupov a pod.) 

• dodržiavať aplikovateľné právne a iné požiadavky z oblasti BOZP a ochrany ŽP, 
• sústavne a trvale zlepšovať systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany 

životného prostredia, 
• zabezpečovať pravidelnú odbornú prípravu, kvalifikáciu, školenia zamestnancov a rozvíjať ich 

povedomie o zásadách BOZP aby to viedlo k bezpečnej práci, ochrane zdravia,  
• predchádzať vzniku nehôd, pracovných úrazov, chorôb z povolania alebo poškodenia zdravia, 

poškodenia životného prostredia a hmotných škôd, 
• plniť úlohy v starostlivosti o BOZP, ktoré sú súčasťou plnenia všetkých úloh vedúcich 

zamestnancov, 
• v rámci kompetencií vytvárať potrebné technické, organizačné, finančné a personálne 

predpoklady pre bezpečné pracovné prostredie, v prípade potreby ich priebežne prispôsobovať 
a uvádzať do života koncepciu bezpečnosti, 

• vydávať pravidlá a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade so 
zákonnými predpismi, 

• na základe zistených nebezpečenstiev, ohrození, rizík vytvárať pracovné podmienky s cieľom 
čo najviac znížiť pravdepodobnosť vzniku nepriaznivých rizík spôsobujúce ujmu na zdraví 
a majetku, 

• bezplatne poskytovať a starať sa o osobné ochranné pracovné prostriedky, ktoré sú určené na 
ochranu pred poraneniami pri práci a pred chorobami,  

• informovať zamestnancov a zástupcov zamestnancov o stave zaistenia BOZP, hlavne v oblasti 
eliminácie rizík na pracoviskách, 

• umožniť zamestnancom a zástupcom zamestnancov vyjadriť sa k problematike BOZP.  
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