POLITIKA INTEGROVANÉHO MANAŽÉRSKEHO SYSTÉMU
podľa noriem EN ISO 9001:2015 a EN ISO 14001:2015

Hlavným cieľom vrcholového manažmentu spoločnosti NOVESTA, a.s., ako i všetkých jej
zamestnancov, je výroba celogumovej a textilnej obuvi určenej pre široký okruh zákazníkov, vyhovujúcej
požiadavkám legislatívy EÚ, výroba gumových zmesí a iných produktov určených pre obuvnícky,
gumárenský a automobilový priemysel. Ochrana životného prostredia a postupné znižovanie negatívnych
vplyvov z výrobných činností na životné prostredie patrí k prioritám spoločnosti.
Vychádzajúc z týchto hlavných smerovaní, vytýčila si naša spoločnosť nasledovné zásady:
* Prvoradou úlohou je uspokojovať požiadavky a očakávania našich obchodných partnerov a minimalizovať
negatívne dopady na životné prostredie vo všetkých činnostiach spoločnosti . Túto úlohu považujeme za
nepretržitý proces potrebný pre vytváranie a udržiavanie imidžu dôveryhodného a spoľahlivého partnera.
*Viesť zamestnancov k zvyšovaniu kvality produktov a prevencii vzniku odpadov, využívať možnosti
recyklácie odpadov a objektívne a presne informovať relevantné zainteresované strany o dosahovaných
výsledkoch a ďalších zámeroch.
* Zameriavať svoju činnosť na zvyšovanie spokojnosti zákazníkov zo segmentu výroby pneumatík.
* Rozširovať sortiment obuvi vlastnej značky s dôrazom na jej úžitkové vlastnosti a módne trendy.
* Permanentnou komunikáciou a vzdelávaním zamestnancov zameriavať sa na účinné predchádzanie
nezhodám v celom priereze činností spoločnosti a na plnenie požiadaviek zákazníkov.
*Vrcholový manažment sa zaväzuje vytvoriť všetky podmienky pre trvalé zlepšovanie integrovaného
systému manažérstva podľa noriem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015, ako účinného a spoľahlivého
nástroja pre ďalšie zvyšovanie spokojnosti zákazníkov.
*Pre zabezpečenie trvalého zlepšovania systému manažérstva kvality a ochrany životného prostredia sa
vrcholový manažment zaväzuje vytvárať a zabezpečovať všetky potrebné zdroje pre splnenie
aplikovateľných požiadaviek noriem ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015.

Stanovisko vedenia NOVESTA, a.s.
Je a naďalej bude snahou vrcholového manažmentu plniť vyhlásené zásady POLITIKY IMS.
Pre jej úspešné naplnenie využijeme všetky dostupné prostriedky.
S touto POLITIKOU sú oboznámení všetci zamestnanci spoločnosti. Napĺňanie vytýčených
zásad patrí medzi základné povinnosti všetkých zamestnancov spoločnosti.
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