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F-126-00-2019 

POLITIKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA 
podľa normy ISO 45001:2018 

 
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je neodmysliteľnou súčasťou kvalitného pracovného procesu 
vo všetkých činnostiach vykonávaných v spoločnosti KVANT na všetkých úrovniach, u všetkých 
pracovníkov a zainteresovaných strán počas akýchkoľvek činností , aktivít vykonávaných v mene 
spoločnosti. 
Manažment spoločnosti si je vedomý svojej zodpovednosti za bezpečnosť a ochranu zdravia vo 
vykonávaných  činnostiach : výroba, predaj, prenájom a servis laserov, optických meracích a elektronických 
systémov, softvéru, hardvéru, vedeckých prístrojov, detekčnej techniky, inteligentných automatizovaných 
systémov, dopravných a projekčných systémov, didaktickej techniky, učebných pomôcok, interaktívnej, 
prezentačnej, komunikačnej a počítačovej techniky, odborných učební a prírodovedných laboratórií vrátane 
montážnych a inštalačných prác, dodávka tovarov a spotrebného materiálu vrátane laboratórnych potrieb, 
chemikálií a ochranných pomôcok a prostriedkov, programovanie laserov a zariadení, prenájom s obsluhou, 
údržba a upgrade systémov, vývoj a výskum v oblasti prírodných, technických a humanitárnych vied, odborné 
vzdelávanie a školenia, 

vyhlasuje svoju Politiku bezpečnosti a ochrany zdravia ako strategický dokument, v ktorom 
deklaruje systém riadenia OH&S.  

Pre dosiahnutie efektívneho a stále sa zlepšujúceho výkonu BOZP v súlade s legislatívnymi 
požiadavkami si vedenie stanovuje záväzok:  
• vytvoriť pre zamestnancov podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a ochrany 
pred požiarmi (OPP)  
• vylúčiť alebo obmedziť riziká a faktory podmieňujúce vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných 
poškodení zdravia pri práci  
• dodržiavať všeobecné zásady prevencie na pracoviskách a pri výkone práce (z hľadiska BOZP a OPP) • 
zabezpečovať a prehodnocovať nebezpečenstvá, ohrozenia a riziká na pracoviskách ,  
• pravidelne sledovať a monitorovať pracovné prostredie  
• dodržiavať nulovú pracovnú úrazovosť spôsobenú vinou zamestnávateľa  
• zapájať zamestnancov do procesu plánovania, vývoja pracovných postupov, kontroly výkonov, riešenia 
problémov v oblasti bezpečnosti zdravia a pracovného prostredia, vytvárať motiváciu zamestnancov 
• sledovať  a analyzovať príčiny vzniku úrazov, ale aj  incidentov, pri ktorých nedošlo k poškodeniu zdravia tzv 
“takmer úrazov“ 
• pravidelne informovať zamestnancov o stave BOZP , PZS a OPP v organizácii, o nepriaznivých účinkoch práce a 
pracovného prostredia  
• zabezpečiť pravidelné prehlbovanie vedomostí zamestnancov v BOZP, PZS a OPP  
• zabezpečiť pravidelné predpísané lekárske prehliadky u zamestnancov na pracovné pozície v zmysle platnej 
legislatívy 

V Bratislave, 01.05.2019                  .........................………………….............. 
          RNDr. Ľubomír Mach                                                                                                                      
konateľ -predstaviteľ manažmentu 
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