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POLITIKA BOZP   a PO 

 
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je neodmysliteľnou súčasťou kvalitného pracovného 
procesu vo všetkých činnostiach vykonávaných v spoločnosti AMT Servis, s.r.o. Pre dosiahnutie 
efektívneho a stále sa zlepšujúceho výkonu BOZP  a PO v súlade s legislatívnymi požiadavkami si 
vedenie stanovuje záväzok:  
 

 vytvoriť pre zamestnancov podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci (BOZP) a požiarnej ochrany (PO)  

 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 PO) na pracovisku spoločnosti ako aj v priestoroch zákazníkov 

 osobitne dbať na dodržiavanie zásad prevencie ochrany zdravia a požiarnej ochrany v  

U.S.Steel Košice 

 zabezpečovať a prehodnocovať nebezpečenstvá, ohrozenia a riziká na pracoviskách  

 pravidelne sledovať a monitorovať pracovné prostredie  

 dodržiavať nulovú pracovnú úrazovosť spôsobenú vinou zamestnávateľa  

 pravidelne kontrolovať dodržiavanie BOZP a PO zamestnancami a spolupracujúcimi 
firmami 

 školiť a kontrolovať správne používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov 
(OOPP) 

 pravidelne informovať zamestnancov o stave BOZP a PO v organizácii, o nepriaznivých 
účinkoch práce a pracovného prostredia  

 pravidelne informovať zamestnancov o problematike štvrťročných bezpečnostných 
mítingov v U. S. Steel Košice a o bezpečnostných oznamoch 

 zabezpečiť pravidelné prehlbovanie vedomostí zamestnancov v BOZP a PO 

 zamestnanci pracujúci v priestoroch U. S. Steel Košice sa musia pravidelne zúčastňovať 
testovania z oblasti BOZP a PO v U. S. Steel Košice 

 

 
 
V Prešove 5.11.2014 
 
 Ing. Miroslav Tkáč 
 Konateľ spoločnosti  
 AMT Servis, s.r.o. 
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Occupational Health & Safety 
Management System 
Certificate of Approval 

This is to certify that the OHSMS 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 45001:2018 

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 December 2020. 
This certificate is the property of SN Registrars (Holdings) Limited and remains valid 

subject to satisfactory annual Surveillance audits. 

ISO 45001 


