
Posolstvo firmy 
Našim poslaním je vytvoriť najlepšiu spoločnosť v Európe, ktorá bude poskytovať outsorcingované 

služby v oblasti riadenia reťazových dodávok v motoristickej a elektronickej branži 

Vízia 
Snažíme sa dosiahnuť dokonalosť procesných pravidiel pestovania nadpriemernej kvality a 

bezpečnosti, zaisťovaním služieb spokojnosti klientom  po celej Európy. 
 

POLITIKA KVALITY, ENVIRONMENTU A BOZP 

➢ Hlavným cieľom  politiky spoločnosti je spokojnosť zákazníkov s poskytovanými službami  

      spoločnosťou Exact Systems Slovakia s.r.o. 

➢ Spoločnosť Exact Systems Slovakia s.r.o. vznikla ako samozrejmá odpoveď na potreby   

výrobných spoločnosti. Záleží nám taktiež na zvýšenie úspechu vašej firmy, preto ponúkame 

naše služby v rozsahu kontroly, kvality dodávateľského reťazca, čiže oprava komponentov 

pod montáž dielov  a komponentov a zabezpečenie kompletnej výroby. 

➢ Používaním zásady „vždy blízko zákazníka”, obklopujeme každého nášho partnera veľkou 

starostlivosťou poskytujúc mu svoj čas a pomoc. Zamestnanci Exact Systems Slovakia s.r.o. 

sú mladi ľudia, ktorí profesionálne pristupujú k svojej práci a povinnostiam. Preto sme 

schopný rýchlo a účinné reagovať na vaše požiadavky a taktiež sa k nim prispôsobiť. 

➢ Použitím existujúcich právnych predpisov, dôsledne budujeme dôveru zákazníkov spoločnosti 

Exact Systems  Slovakia s.r.o. ako spoľahlivú firmu, pre ktorú kvalita znamená uspokojovanie 

ich potrieb a nárokov. 

➢ Vytvárame podmienky pre správne fungovanie integrovaného manažérskeho systému 

vybudovaného podľa noriem ISO a pravidelne posudzujeme jeho efektívnosť a neustálym 

monitorovaním procesov a prijímaním opatrení trvalo zlepšujeme vybudovaný systém.  

➢ robiť všetko pre zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov a návštevníkov 

➢ cestou prevencii predchádzať haváriám, skoro nehodám a situáciám , ktorých dôsledky by 

mohli mať negatívny dopad na zdravie zamestnancov a na životné prostredie a jeho 

znečisťovanie   

➢ zabezpečovať a presadzovať všetky povinnosti vyplývajúce z právnych a iných požiadaviek 

➢ Budeme dodržiavať príslušne právne požiadavky a iné požiadavky, ktoré sme sa zaviazali 

plniť a vzťahujú sa na naše environmentálne aspekty 

➢ Vedenie spoločnosti sa zaväzuje splniť požiadavky na kvalitu prostredníctvom: 

• zlepšenie technických, organizačných a ekonomických opatrení 

• systematické organizovanie školenia slúžiace na zvýšenie odbornosti 

• oceniť prínos každého zamestnanca v realizácii spoločných cieľov 

• využívať a vkladať novu techniku, kontrolu, skúmanie počas realizácie služby v 

rámci spoločnosti 

• dohľad na správnu prípravu a priebeh procesu 

• dohľad nad kvalitou dodávok a hodnotení dodávateľov. 

Politika spoločnosti firny Exact Systems Slovakia s.r.o. vytvára rámec pre stanovenie konkrétnych 

cieľov kvality a zodpovednosť za ich realizáciu na každom stupni  riadenia. 
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