
 

Politika Integrovaného manažérskeho systému spoločnosti 
Trenčianske minerálne vody, a. s. 

 

Hlavný predmet činnosti: Výroba, plnenie, distribúcia a predaj minerálnej vody a nealkoholických nápojov 

Vízia spoločnosti: 
Dlhodobá prosperita spoločnosti, spokojnosť zákazníka, vysoká kvalita a stabilné 
zloženie minerálnych vôd, efektívne a inovatívne procesy a postupy, rozširovanie 
sortimentu výrobkov a ohľaduplnosť k životnému prostrediu 

Realizácia vízie spoločnosti 
prostredníctvom zavedeného 
Integrovaného manažérskeho 
systému podľa: 

ISO 9001 Systémy manažérstva kvality 
ISO 14001 Systémy manažérstva environmentu 
ISO 22000 Systémy manažérstva bezpečnosti potravín 
ISO 45001 Systémy manažérstva BOZP 

Záväzky spoločnosti: 
Plnenie všetkých aplikovateľných požiadaviek ISO noriem, udržiavanie a trvalé 
zlepšovanie Integrovaného manažérskeho systému procesným prístupom 

Politika Integrovaného manažérskeho systému vychádza z nasledovných zásad a princípov: 

• Kvalita je keď prichádza zákazník a nie výrobok 

• Naším trvalým zámerom sú bezpečné výrobky a spokojný spotrebiteľ 

• Našou najvyššou prioritou je bezpečnosť a ochrana zdravia všetkých zamestnancov 

• Čisté životné prostredie pre naše zdravie 

Hlavné ciele politiky Integrovaného manažérskeho systému: 

• Úplnosť plnenia požiadaviek zákazníka, medziročné znižovanie počtu reklamácií, starostlivosť 
o zdroje minerálnej vody, bezpečné  suroviny a materiály z obnoviteľných zdrojov, 
presadzovanie ekologickej výroby a cirkularity a žiadna udalosť s vplyvom na životné prostredie. 

• Dodržiavanie vysokej bezpečnosti výroby, pracovných postupov, osobnej bezpečnosti 
zamestnancov, vytváranie bezpečného pracovného prostredia a nulová pracovná úrazovosť. 

• Pravidelné monitorovanie a posudzovanie rizík a incidentov, implementácia najvhodnejších 
ovládacích a nápravných opatrení. Vyhodnocovanie kvality minerálnych vôd v polročných 
intervaloch a dlhodobé skracovanie času simulácie stiahnutia výrobkov z obehu 
a sledovateľnosti. 

• Dodržiavanie technických, legislatívnych a regulačných predpisov a vzájomne odsúhlasených 
požiadaviek so zákazníkom. 

• Otvorená komunikácia s dodávateľmi, zákazníkmi, spotrebiteľmi, združeniami výrobcov, 
odborníkmi a orgánmi štátnej správy, tímom pre bezpečnosť potravín, zástupcami 
zamestnancov a všetkými zamestnancami. 

• Trvalé zlepšovanie kvality výrobkov, činností, služieb, úrovne ochrany životného prostredia, 
bezpečnosti potravín a BOZP, presadzovanie inovatívnych postupov a systematické 
vzdelávanie. 

 
Predstavenstvo a vedenie spoločnosti všetkými dostupnými prostriedkami podporuje plnenie politiky 
Integrovaného manažérskeho systému a jej cieľov a vytvára potrebné zdroje na jej realizáciu. Všetci 
zamestnanci  sú oboznámení a zahrnutí do politiky Integrovaného manažérskeho systému a povinní 
napĺňať jej zásady a ciele. Predstavenstvo spoločnosti pravidelne preskúmavá politiku Integrovaného 
manažérskeho systému s prihliadnutím na jej primeranosť a trvalú aktuálnosť. 
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predseda predstavenstva spoločnosti  podpredseda predstavenstva spoločnosti 
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