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Politika systému environmentálneho manažérstva  
Forschner Slovakia s. r. o. 

 
Poslanie spoločnosti 

Poslaním spoločnosti je výroba montážnych celkov pripravených na okamžitú montáž 
v automobilovom priemysle. 

Zámer spoločnosti 
Vedenie spoločnosti Forschner Slovakia s. r. o. vyjadruje svoje rozhodnutie vybudovať, zaviesť, 
udržiavať a zlepšovať systém manažérstva vo všetkých oblastiach svojho podnikania s cieľom napĺňať 
požiadavky a očakávania zainteresovaných strán pri minimalizácii dopadov na životné prostredie. K 
plneniu tohto rozhodnutia prijíma nasledujúce zásady politiky systému environmentálneho manažérstva: 

 

1. Všetky činnosti a aktivity realizujeme z dôrazom na optimalizáciu využívania zdrojov a 
minimalizáciu negatívnych vplyvov na životné prostredie. 

2. Starostlivosť a rozvoj povedomia zamestnancov v oblasti životného prostredia je základným 
nástrojom pre minimalizáciu negatívnych dopadov našich činností a produktov na životné 
prostredie ako aj efektívnejšie využívanie potrebných zdrojov 

3. Stanovenie cieľov a programov ochrany životného prostredia vytvára predpoklady pre 
pravidelné hodnotenie nášho environmentálneho správania a zvyšuje motiváciu zamestnancov 
pri dodržiavaní zásad ochrany životného prostredia. 

4. V rámci výberu dodávateľov preferujeme technológie a produkty, ktoré počas svojho životného 
cyklu – výroba, prevádzka, zneškodnenie, v čo najnižšej miere zaťažujú životné prostredie. 

5. Vykonávanie monitoringu zložiek životného prostredia prevádzky s cieľom včas zachytiť 
negatívne vplyvy na životné prostredie a eliminovanie potencionálneho nebezpečenstva, ktoré 
sa môže vyskytnúť pri mimoriadnych situáciách. 

6. Naplnenie poslania spoločnosti a stanovených zásad je možné len s veľkým dôrazom na 
výslednú kvalitu poskytovaných produktov s dôrazom na ochranu životného prostredia, ktoré 
sú odrazom systémového prístupu riadenia spoločnosti, neustáleho merania a monitorovania 
interných procesov, ich vzájomných väzieb a neustáleho zlepšovania systému manažérstva 

Záväzok manažmentu: 
Vedenie spoločnosti Forschner Slovakia s. r. o. sa týmto zaväzuje, že zaistí dostupnosť všetkých 
potrebných zdrojov pre vypracovanie, zavedenie a trvalý rozvoj a zlepšovanie systému 
environmentálneho manažérstva organizácie, bude prijímať rozhodnutia a opatrenia s dôrazom na 
prevenciu znečisťovania, a zároveň vytvorí podmienky pre plnenie príslušných právnych požiadaviek 
a predpisov. 

 

V Novej Vsi,dňa 1.9.2019.   

 Ľubomír Mikláš 

 Konateľ spoločnosti  

 Forschner Slovakia s. r. o. 
 


