Politika integrovaného
manažérskeho systému

(kvality a proti korupcie)

STK. A.J.P. s.r.o. , Zvolen vykonáva technické, emisné kontroly a kontroly originality osobných
motorových vozidiel a motocyklov.
..

Našou víziou je byť spoľahlivým dodávateľom kontrolných činností vyžadovaných legislatívou a
trvalo vychádzať v ústrety požiadavkám zákazníkov na kvalitu a termíny kontrolných činností.
Integrovaný manažérsky systém tvorí v našej spoločnosti systém managementu kvality podľa
ISO 9001: 2015 a systém manažérstva proti korupcii podľa ISO 37001: 2016. Táto politika sa
vzťahuje na všetkých zamestnancov, každého kto koná v mene STK. A.J.P. s.r.o., Zvolen a jej
obchodných partnerov.
Našou politikou

je

ponúknuť

služby,

ktoré

svojou

kvalitou,

hospodárnosťou

a príťažlivosťou

presvedčia a nadchnú našich zákazníkov. Hlavným záujmom každého zamestnanca spoločnosti je
konečná

kvalita

poskytovaných

služieb.

Túto

politiku

uplatňujeme

vo

vzťahu

ku

všetkým

zainteresovaným stranám.
STK. A.J.P. s.r.o., Zvolen zaviedla a používa integrovaný manažérsky systém v oblasti:

Technické kontroly, emisné kontroly, kontroly originality a súvisiace služby.

Vedenie spoločnosti sa zaväzuje k:
1.

Trvalému uspokojovaniu požiadaviek našich zákazníkov interných aj externých. Táto orientácia
na zákazníka je pre naše konanie tou najvyššou prioritou.

2.

Neustálemu zlepšovaniu integrovaného manažérskeho systému (kvality a proti korupcie).

3.

Plneniu aplikovateľných požiadaviek systému manažérstva kvality a proti korupcie.

4.

Zodpovednosti za kvalitu prístupu ku zákazníkovi a neustálemu zdokonaľovaniu svojej práce.

5.

Motivovaniu pracovníkov zo strany manažmentu pri plnení pracovných úloh.

6.

Vytváraniu vhodných podmienok a poskytnutiu primeraných zdrojov zo strany manažmentu
organizácie na bezch,ybný výkon všetkých činností.

7.

Netolerovaniu korupčného konania a foriem podplácania v akejkoľvek podobe.

8.

Kdodržiavaniu zákonných požiadaviek (vrátane protikorupčných) vo všetkých oblastiach,
v ktorých pôsobíme.

9.

lmplementovaniu vhodných manažérskych postupov, ktoré nám pomôžu zamedzit"
akémukoľvek porušeniu tejto politiky kvality a proti korupcie, a tiež odhalit", nahlásil" a vyriešil"
každé porušenie tejto politiky.

1O. Monitorovaniu efektívnosti týchto postupov a implementácii všetkých zlepšení potrebných na
zvýšenie jej efektívnosti.

11. Kzachovaniu dôvernosti a ochranu totožnosti oznamovateľa korupcie.
12. K ubezpečeniu, že oznamovatelia korupcie nebudú nijako potrestaní a nebudú voči nim
vyvíjané žiadne priame alebo nepriame odvetné opatrenia.

Vedenie spoločnosti zakazuje:
Ponúkanie,

sľubovanie,

dávanie,

pni1manie alebo

požadovanie

neoprávneného

zvýhodnenia

akejkoľvek hodnoty (finančného alebo nefinančného charakteru), priamo alebo nepriamo, bez
ohľadu na lokalitu, v rozpore so zaužívaným právom, ako stimul alebo odmenu pre osobu, ktorá
koná alebo sa zdráha konať v súvislosti s výkonom svojich povinností v prospech seba samého
..

alebo zainteresovaných strán.
V

prípade

preukázanej

korupcie

v

rozpore

s

postupmi

manažérskeho systému a v rozpore s platnou legislatívou
zamestnanci

vedomí

disciplinárneho

konania

s

prijatými

v

rámci

integrovaného

Slovenskej republiky,

možnosťou

ukončenia

sú si všetci

pracovného

vzťahu,

preradenia na iné pracovné miesto, zníženia odmeny, udelenia finančnej sankcie rozhodnutím
disciplinárnej komisie alebo podaním podnetu orgánom činným v trestnom konaní.
Podozrenie na prípadné protikorupčné či neetické konanie je možné oznamovať nižšie uvedenými
spôsobmi:
E-mail: bpk@stkzvolen.sk
Poštou (korešpondenčná adresa): Bc. Anton Vojtko, STK. A.J.P. s.r.o., Stráž 11, 960 01 Zvolen
Osoba poverená funkciou súladu systému protikorupčného manažérstva: Ing. Petra Petríková,
Tel. : +421 907 996 569

Základné strategické ciele uvedené v tejto politike sú užšie špecifikované na našich zamestnancov
a ich plnenie je záväzné pre celý pracovný tím našej spoločnosti.

Vo Zvolene, dňa 20.08.2020
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