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Nákup, výroba, spracovanie, skladovanie, balenie a predaj kávy, čaju a doplnkového sortimentu 

  
Vedenie spoločnosti Baliarne obchodu a.s., Poprad vyhlasuje hlavné zásady politiky integrovaného 

manažérskeho systému v súlade so zavedením integrovaného manažérskeho systému podľa požiadaviek 

noriem ISO 9001:2015,  ISO 14001:2015 a  ISO 45001:2018 s presvedčením, že uvedené princípy sú 

prijaté, pochopené a uskutočňované všetkými zamestnancami spoločnosti. 

 

Časť manažérstvo kvality: 
 

- udržať prípadne zlepšovať pozíciu lídra na slovenskom trhu vo výrobe kávy, 
- zvyšovať kvalitu výrobkov orientáciou na najsilnejších a najkvalitnejších dodávateľov a ich špičkové 

technológie, 
- neustálymi investíciami do výrobných technológií udržiavať prípadne zvyšovať kvalitu produkovaných 

výrobkov spoločnosti, 
- zlepšovať pracovné podmienky pre zamestnancov spoločnosti, 
- zabezpečovať vzdelávanie zamestnancov podľa potrieb spoločnosti, 
- neustálym monitorovaním procesov a prijímaním opatrení trvalo zlepšovať IMS. 

 

Časť environmentálne manažérstvo: 
 

- chrániť životné prostredie vrátane prevencie znečisťovania, 
- plniť legislatívne predpisy a normy pre oblasť starostlivosti o životné prostredie, 
- zlepšovať environmentálne správanie zamestnancov v spoločnosti, 
- nákup nových technológií realizovať v prvom rade s ohľadom na znižovanie zaťažovania životného prostredia, 
- neustále vzdelávať a zvyšovať environmentálne povedomie a zodpovednosť zamestnancov spoločnosti, 
- šetrením energie a zvyšovaním energetickej účinnosti výroby prispievať k šetreniu primárnych energetických 

zdrojov, 
- znižovať tvorbu odpadu, vzniknutý odpad separovať a následne spracovávať, 
- pravidelne merať vplyvy činností spoločností na jednotlivé zložky životného prostredia a vyhodnocovať ich 

v zmysle platnej legislatívy, 
- pravidelne komunikovať so štátnymi a samosprávnymi orgánmi v oblasti environmentálneho správania sa 

spoločnosti v zmysle platnej legislatívy 
- sústavne zlepšovať systém manažérstva environmentu s cieľom zlepšovať environmentálne správanie. 

 

Časť manažérstvo bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci: 
 

- poskytovať bezpečné a zdravé pracovné podmienky na prevenciu pracovných úrazov a poškodzovania zdravia,  
- dodržiavať platné záväzné požiadavky a normy pre oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
- činnosti a procesy spoločnosti vykonávať so zameraním na elimináciu nebezpečenstva a znižovanie rizík BOZP 
- nepretržite zlepšovať správanie zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
- nakupovať technológie s ohľadom na znižovanie možného výskytu pracovných úrazov, resp. ohrozenia zdravia 

pracovníkov, 
- vykonávať a zabezpečovať konzultácie a spoluúčasť pracovníkov na riadení manažérskeho systému BOZP, 
- neustále vzdelávať a zvyšovať povedomie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zodpovednosť 

zamestnancov spoločnosti.  
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