
POLITIKA INTEGROVANÉHO 
MANAŽÉRSKEHO SYSTÉMU OFZ, A. S.

v oblasti KVALITY:

1. Napĺňať komplexné potreby svojich zákazníkov v oblasti dodávok svojich výrobkov a služieb.
2. Prispievať svojimi produktmi a službami k zvyšovaniu konkurencieschopnosti svojich 
   zákazníkov.
3. Motiváciou pracovníkov dosiahnuť podmienky pre úspešné plnenie svojich cieľov.
4. Udržiavať a zlepšovať procesy tak, aby poskytované produkty a služby a. s. spĺňali tie
   najnáročnejšie kritéria v oblasti kvality.

v oblasti ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA:

1. Minimalizovať vplyv hutníckej činnosti na životné prostredie najmä s uplatňovaním princípu
   prevencie pred riešením dôsledkov.
2. Uplatňovať a dodržiavať požiadavky na ochranu životného prostredia vo všetkých procesoch 
   a pri všetkých činnostiach.
3. Vytvárať environmentálne hodnoty pre našich zákazníkov, dodávateľov, zamestnancov, ako 
   i obyvateľov žijúcich v regióne pôsobnosti
4. Správať sa zodpovedne k svojmu okoliu a ľuďom žijúcim v ňom v súlade s princípom trvalo
   udržateľného rozvoja.

v oblasti BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI:

1. V súlade s pravidlom, že za úroveň BOZP sú v plnej miere zodpovední vedúci zamestnanci,
   prevádzkovať preventívny systém trojstupňovej kontroly.
2. V súlade so zásadou riadenia BOZP: „Pracovný úraz je zlyhaním systému riadenia BOZP“,
   evidovať každý pracovný uraz, skoro úraz alebo nebezpečnú situáciu a následne ich dôsledne
   analyzovať systémom 5W a vyvodzovať efektívne nápravné opatrenia.
3. Vedúci zamestnanci prijímajú zásadu, že pracovná činnosť nemôže byť vykonávaná na úkor
   zdravia zamestnancov, pričom výkon každej pracovnej činnosti zamestnancov a.s. musí byť
   v súlade so stanoveným bezpečným pracovným postupom.
4. Pravidelne poskytovať všetkým zamestnancom a.s. informácie o stave pracovného prostredia
   a o stave technických zariadení, ktoré pri výkone práce obsluhujú alebo používajú.

Oravský Podzámok, 15. 3. 2018 Schválil: Ing. Vladimír Klocok
generálny riaditeľ

OFZ, a.s. svojim zákazníkom ponúka širokú paletu ferozliatin na báze mangánu, kremíka  
a iných prvkov. Okrem masových ferozliatin OFZ, a.s. vyrába aj plnené profily s rôznou náplňou.
S cieľom čo najlepšie zabezpečiť spokojnosť svojich zákazníkov vyhlasuje:


