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PoLlTlKA ŽlvorľÉHoPRosTREDlA ŠxoonAUTo sLoVENsKo
ŠxooRAUTo Slovensko zaviedla

a pouŽíva environmentálny manaŽérsky systém v oblasti

Dovoz a distribúcia automobilov značky ŠKoDA,servisné služby, zabezpečenie a distribúcia
náhradných dielov.
Našímciel'om je ponúkať výrobky a sluŽby, ktoré svojou hospodárnosťou, funkčnosťou a príťaŽlivosťoupresvedčia

a nadchnú našich zákazníkov.

Manažment ŠxoonAUTo Slovensko sa zaväzqe k:
neustále udžiavaťa zlepšovaťefektívnosť lMS v súlade s poŽiadavkami noriem lso 9oo'| a lSo 14001,
udžať,prípadne zlepšovať pozíciu spoločnosti na slovenskom trhu,
prijímat'rozhodnutia na základe faktov a strategickej orientácie,
s významnými partnermi a dodávatel'mi udžiavaťpartnerské, vzájomné prospešnéa dlhodobe vzťahy,
trvale zvyšovať odbornú kvaliÍikáciu našich zamestnancov v oblasti profesionálnej a v oblasti kvality poskytovaných sluŽieb,
Životného prostredia a bezpečnosti pri práci,
vypracovávať, pravidelne prehodnocovať a napĺňaťciele a programy EMS,

komunikovať

so

štátnou správou, samosprávou a všetkými zainteresovanými stranami a vymieňať si skúsenosti

v environmentálnej sfére,
a

pri starostlivosti

prostredia,
a

a
a

a

a
a

o Životné prostredie uplatňujeme aktívny prístup, čímsmerujeme k neustálemu zlepšovaniu Životného

dodžiavaním predpisov v oblasti ochrany Životného prostredia, ktoré sa vzťahujú k činnostiam vykonávaným spoločnosťoua
poŽiadaviek zainteresovaných strán v uvedených oblastĺach, ktoré sa spoločnosť zaviazala dodžiavať,
plniť záväzok aplikovatel'ných legislatívnych a iných poŽiadavĺek,

aplikovať proaktívny prístup pri znečisťovanía preventívnych opatrení, ktoými sa eliminuje znečisťovanieŽivotného

prostredia, nespokojnosť zákazníkov, nehôd a havárií,
aktívne komunikovať o názoroch s ostatnými zamestnancami a komunikácii so zákazníkmi a zainteresovanými stranami, aby boli
dosiahnuté vyššieuvedené zámery, zvyšovaná spokojnosť zákazníkov a ostatných zainteresovaných strán a rástlo povedomie
zamestnancov v oblasti kvaliý, ochrany ŽP a ochrany zdraviapri práci,
uplatňovať najnovšie trendy pri dosahovaní vysokej úrovne kvality Životného prostredia,
prostredníctvom prevencie a opatrení eliminovať riziká vo vzťahu k hlavným činnostiam spoločnosti.

ManaŽment

ŠroonAUTo

Slovensko sa zavázuje zaisťovať dostupnosť a integritu informácií

dosahovanié ciel'ov, vývárat' vhodné pracovní podmienky

v

a

zdrýov potrebných k

súlade so zásadami bezpečnosti práce, vrátane

odstraňovanié nebezpečiá a zniŽovanie rizík, posilňovať povedomié zamestnancoÝ ohľadom environmentu.
Spokojní a kladne motivovaní zamestnanci sú základným predpokladom pre vysokú aktivitu všetkých činnostívo väzbe na
zákazníka. K tomu vytvárame všetkým zodpovedajúce pracovné prostredie a podmienky.
Túto oblasť našich aktivít od roku 2006 aktíve podporuje postupná aplikácia programu Human Touch zameraného na
zlepšenie prístupu pracovníkov ku všetkým skupinám klientov (od interných, klientskych až po významných klientov
a organizácií).
Uvedomujeme si našu spoluzodpovednosť za kvalitu slovenského podnikatel'ského prostredia aŽivola na Slovensku, ku
ktoým kvalita našej práce prispieva rnýznamným spôsobom.

V Bratislave, d

lng

01.04.2021

He

Jakubík

konatel'
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