
Politika 
integrovaného 
manažérskeho

systému
KOSIT a.s. je moderná akciová spoločnosť, ktorá dokáže poskytovať služby v oblasti 

odpadového hospodárstva, nepostrádateľné pre občana a organizácie, stavajúc 
do stredu svojho záujmu ochranu zdravia človeka a jeho prostredia.  Cieľom je 

vytvorenie rovnováhy medzi činnosťou človeka a kvalitou životného prostredia pri 
materiálovom a energetickom zhodnotení odpadu.

          Politika integrovaného manažérskeho systému spočíva na princípoch 
vychádzajúcich z profesionality a skúsenosti  nadobudnutých aj na medzinárodnej 

úrovni. Vrcholový manažment KOSIT a.s. v rámci svojich  strategických podnikateľských 
aktivít SLUŽBY A TECHNOLÓGIE PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE sa zaväzuje neustále 
rozvíjať efektívnosť integrovaného manažérskeho systému podľa požiadaviek noriem 

STN EN ISO 9 001:2009, STN ISO EN 14 001:2005 a STN OHSAS 18 001:2009.

Základným atribútom našej spoločnosti je poskytovanie vysoko kvalitných služieb zákazníkom, 
týkajúcich sa  ochrany životného prostredia, zdravia zamestnancov a občanov v oblasti 
nakladania s odpadmi, 
• neoddeliteľnou súčasťou vízie organizácie je vytvorenie a udržanie pozitívneho imidžu 

a identity organizácie v oblastiach environmentálneho pôsobenia  na okolie na 
základe objektívnych  informácií o spoločnosti,

• spoločnosť pri svojej činnosti dbá o neustále zlepšovanie procesov nakladania s odpadmi 
a pripravuje programy prevencie a znižovania znečisťovania zložiek životného 
prostredia  

• spoločnosť zabraňuje zraneniam alebo dlhodobým ochoreniam a kontinuálne zlepšuje 
manažment BOZP pri práci a výkonnosť BOZP,

• spoločnosť sa zaväzuje k dodržiavaniu právnych požiadaviek v oblasti životného prostredia a 
BOZP, k sledovaniu a aplikovaní aktuálnych trendov v oblasti nakladania s odpadmi  
a ochrane ostatných zložiek životného prostredia a BOZP,

• spoločnosť sa zaväzuje využiť integrovaný manažérsky systém ako jedno z kritérií pri 
vytýčení programu integrovaného manažérskeho systému,

• integrovaný manažérsky systém bude zdokumentovaný,  implementovaný a udržiavaný 
podľa požiadaviek noriem STN EN ISO 9 001:2009, STN ISO EN 14 001:2005 a STN 
OHSAS 18001:2009.

• spoločnosť sa zaväzuje prístupným spôsobom oboznámiť všetkých svojich zamestnan-
cov so záväzkami a cieľmi vyplývajúcimi z implementácie  IMS v organizácii,

• spoločnosť bude dbať, aby všetky relevantné informácie boli prístupné verejnosti. 

Rozpracovanie politiky integrovaného manažérskeho systému do konkrétnych 
cieľov kvality, cieľov a programov environmentu a BOZP úlohou manažmentu 

jednotlivých organizačných zložiek spoločnosti.
Zamestnanci KOSIT a.s. pri výkone svojich činností budú 

od  1.11.2012 uplatňovať zásady tejto politiky. 
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