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Politika kvality a environmentu
1. Spoločnosť AMT Servis, s.r.o. vykonáva pre svojich zákazníkov najmä projektovanie,
montáž, servis, opravy, kalibračné a poradenské činnosti v oblasti merania a regulácie
fyzikálnych veličín, ako aj v oblasti riadenia výrobných liniek, klimatizácie a pod.
2. Manažment spoločnosti sa zaväzuje striktne dodržiavať všetky legislatívne požiadavky
vzťahujúce sa na činnosti organizácie, hlavne platné zákony a vyhlášky o metrológii,
o meradlách a o meračoch.
3. Manažment spoločnosti sa takisto zaväzuje dodržiavať zákony, vyhlášky a požiadavky
príslušných úradov v oblasti životného prostredia i požiadavky noriem ISO 9001 a ISO 14001.
4. Činnosti týkajúce sa určených meradiel vykonáva spoločnosť na základe oprávnenia vydaného
ÚNMS SR.
5. Organizácia vykonáva svoje činnosti vždy v súlade s požiadavkami svojich zákazníkov a jej
hlavným cieľom je spokojnosť každého zákazníka.
6. Spoločnosť sa pri všetkých svojich aktivitách snaží minimalizovať ich negatívny vplyv na
životné prostredie tak, aby predchádzala jeho znečisteniu či inému poškodeniu.
7. Spoločnosť vypracovala register svojich environmentálnych aspektov, ktorý udržiava stále
v aktuálnom stave, pričom identifikované aspekty riadi tak, aby znižovala ich rizikovosť.
8. Manažment spoločnosti AMT Servis, s.r.o. sa zaväzuje trvale zvyšovať efektívnosť
zavedeného systému manažérstva kvality a systému environmentálneho manažérstva
prostredníctvom stanovovania vhodných cieľov kvality ako aj environmentálnych cieľov
a programov, vykonávania interných auditov a kontrolnej činnosti a prijímania opatrení na
zlepšovanie.
9. Svojou činnosťou organizácia pomáha svojim zákazníkom zvyšovať efektívnosť a kvalitu ich
výroby a tiež znižovať spotrebu energií.
10. Táto Politika kvality a environmentu je záväzná tak pre všetkých zamestnancov spoločnosti
AMT Servis, s.r.o. ako aj pre jej externých spolupracovníkov a je prístupná verejnosti na
internetovej stránke organizácie.

V Prešove dňa 7.7. 2011
Ing. Miroslav Tkáč
konateľ spoločnosti

Vypracoval: Ing. Tkáč

Schválil: Ing. Tkáč
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Environmental Management System
Certificate of Approval
This is to certify that the EMS of

AMT Servis, s.r.o.
Pavlovičovo námestie 7, 080 01 Prešov Slovakia
Pod Hrádkom 5/A, 08001 Prešov, Slovakia
Jesenná 26, 08001 Prešov, Slovakia
Has been assessed and found to meet the requirements of

ISO 14001:2015
This certificate is valid for the following scope of operations
Design, supply, installation, service, modification of automation
technology, single purpose machines and equipments. Organizing of
verification, installation, service and repair for specific gauges/meters.
Projektovanie, dodávka, montáž, servis, modernizácia automatizačnej
techniky, jednoúčelových strojov a zariadení. Zabezpečovanie overovania,
montáž, servis a opravy určených meradiel.
Authorised by:

R N Cooke
Director

Date of Certificate Issue: 12 December 2020
Certificate Valid Until: 11 December 2023
Recertification audit before 12 November 2023. Certified since 12 March 2012.
This certificate is the property of SN Registrars (Holdings) Limited and remains valid
subject to satisfactory annual Surveillance audits.
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Web: www.snregistrars.com
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