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POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU MANAŽÉRSTVA SMK A EMS 

V našej spoločnosti  CEMMAC, a.s. si stojíme za kvalitou našich cementov a teda aj vašich stavieb. Vďaka našej technológii patríme k najmodernejším cementárňam v regióne a 

vyrábame z domácich surovín vysokokvalitné cementy pre všetky druhy vašich stavieb, ktoré dosahovanými pevnosťami vysoko prekračujú minimálne hodnoty stanovené normou. 

Predmetom činnosti našej spoločnosti je ťažba suroviny, výroba a predaj cementu a betónu pre konečných odberateľov s využitím materiálového a energetického zhodnocovania 

odpadov, s ohľadom na uspokojovanie potrieb svojich zákazníkov dosahovaním požadovanej kvality konečného produktu v súlade s princípom trvalo udržateľného rozvoja.  

 

Systém manažérstva kvality 

Hlavné princípy systému manažérstva kvality spoločnosti ku ktorým sa zaväzuje vrcholový 

manažment spoločnosti CEMMAC, a.s.: 

 Trvalá snaha o zvyšovanie kvality našich výrobkov s využitím dlhoročných skúseností vo 

výrobe cementu, ktorá je zameraná na požiadavky zákazníkov s cieľom zvyšovať ich 

spokojnosť s našimi produktmi a službami. 

 V rámci neustáleho zlepšovania kladieme dôraz na preventívne opatrenia, ktoré majú 

zabrániť vzniku potenciálnych rizík a odhaliť príležitosti, ktoré aplikujeme aj v našich 

cieľoch kvality. 

 Kladieme dôraz na svojich dodávateľov, od ktorých vyžadujeme stabilnú kvalitu 

produktov a služieb, čo aj nám umožňuje byť dlhodobým a spoľahlivým partnerom. 

 Aktívna komunikácia so zainteresovanými stranami na zabezpečenie uspokojovania ich 

požiadaviek. 

 Vytváranie a zatraktívňovanie pracovných podmienok, ktoré poskytnú bezpečné 

pracovné prostredie a podporia zamestnancov v ich osobnom rozvoji a umožnia 

zvyšovania výkonnosti procesov. 

Na zabezpečenie dosahovania princípov manažérstva kvality manažment spoločnosti vyčleňuje 

potrebné zdroje a v pravidelných intervaloch preskúmava efektívnosť systému. 

 

 

Systém environmentálneho manažérstva 

Hlavné princípy environmentálneho riadenia spoločnosti ku ktorým sa zaväzuje vrcholový 

manažment spoločnosti CEMMAC, a.s.: 

 Aktívne zapojenie vrcholového manažmentu spoločnosti do riadenia environmentálneho 

manažérskeho systému  s dôrazom na neustále zlepšovanie. 

 Výrobný proces vo všetkých svojich fázach kladie dôraz na ochranu životného prostredia, 

najmä efektívnym využívaním surovín, palív a procesov v maximálnej možnej miere 

s nízkym negatívnym vplyvom na environment.  

 Riadenie a znižovanie vypúšťaných emisií do ovzdušia a vôd; znižovanie produkcie 

odpadu a zabezpečovanie nakladania s ním v súlade s hierarchiou odpadového 

hospodárstva. 

 Všetky svoje činnosti vykonávať v súlade s požiadavkami zákazníkov prihliadnuc na 

plnenie platnej environmentálnej legislatívy.  

 Definovanie environmentálnych rizík a významných environmentálnych aspektov, ktoré 

sú priebežne analyzované a sú prijímané preventívne opatrenia na elimináciu ich 

prípadných negatívnych dopadov na životné prostredie.    

 Komunikovanie environmentálnych záväzkov a priorít spoločnosti všetkým relevantným 

zainteresovaným stranám v oblasti ochrany životného prostredia.  

Pre napĺňanie stanovených princípov environmentálnej politiky, v súlade s hlavným poslaním 

spoločnosti sú pravidelne stanovené a vyhodnocované environmentálne ciele spoločnosti, ktoré 

vedú k zlepšovaniu dopadov činnosti na životné prostredie v súlade s trvalo udržateľným 

rozvojom.


