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Politika kvality ABmerit 

Politika kvality je vrcholovým dokumentom, ktorým sa zaväzujeme riadiť pri 

svojej činnosti a rozvoji svojich aktivít. Kladieme si za cieľ viesť našu organizáciu k 

trvalému rozvoju. Zaväzujeme sa plniť naše zmluvné povinnosti voči zákazníkom 

a zainteresovaným stranám. Zaväzujeme sa plniť požiadavky, ktoré kladieme na 

naše produkty s ohľadom na právne a iné požiadavky, zaväzujeme sa trvalo 

zlepšovať  kvalitu našich produktov. Manažment sa zaväzuje zabezpečiť všetky 

potrebné zdroje na činnosť organizácie a jej trvale zlepšovanie sa. Chceme sa stať 

organizáciou, ktorá je vo svojom špecifickom odbore na svetovej úrovni 

porovnateľnej s najlepšími skupinami (pracoviskami v danom odbore) vo svete. 

Chceme poskytovať naše služby maximálne inovatívne a kvalitne. 
 

Naše ciele: 

• byť vo svojom špecifickom odbore na svetovej úrovni, 

• maximálna dosiahnuteľná inovatívnosť a kvalita našich výstupov a produktov, 

• našou flexibilitou, iniciatívou a inovatívnosťou byť neustále nedostižní pre 

našich konkurentov, 

• spokojní zamestnanci. 
 

Hlavné zásady politiky kvality našej spoločnosti: 

 mimoriadne kvalitní, inovatívni a motivovaní  pracovníci; 

 jasné určenie zodpovednosti a právomoci pracovníkov na jednotlivých 

pozíciách, 

 uplatňovanie najnovších trendov pri dosahovaní vysokej úrovne kvality 

procesov a produktov, 

 motivovať pracovníkov k lepším výkonom a ku kvalitnej práci, 

 aktívne zapojenie všetkých pracovníkov do inovačných procesov a do 

neustáleho zlepšovania našej kvality, 

 bezpečnosť a ochrana zdravia pracovníkov, 

 zodpovednosť voči okoliu – svojou činnosťou mimoriadne prispievať 

k ochrane obyvateľov a životného prostredia, v regionálnom aj svetovom 

meradle, 

 neustále zlepšovanie našej výkonnosti, inovatívnosti a kvality našich služieb, 

 hlásenie sa k zodpovednosti za naše produkty a služby, 

 eliminácia vznikajúcich chýb a nedostatkov a ich odstránenie. 
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        Ing. Peter Čarný 


