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Slovenská autobusová doprava Trenčín a.s. je dopravná spoločnosť zaoberajúca sa výkonom 
autobusovej dopravy v regióne Považia. Zabezpečuje mestskú, prímestskú, diaľkovú a ostatnú 
autobusovú dopravu v danom regióne . 
 

P o l i t i k a    I M S   
 

Vrcholový manažment spoločnosti sa zaväzuje splniť a plniť všetky aplikovateľné požiadavky noriem 
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018, ktoré tvoria integrovaný manažérsky systém. 
Politika IMS je deklaráciou, ktorá poskytuje rámec na stanovenie cieľov a zámerov jednotlivých 
systémov a zabezpečuje neustále zlepšovanie IMS. Vedenie spoločnosti si uvedomuje svoju 
zodpovednosť a stanovuje politiku IMS : 
 

• Autobusovú dopravu vykonávať kvalitne, spoľahlivo a bezpečne. Zameriavame sa: 
 Pravidelným monitorovaním dopravnej činnosti sledovať dodržiavanie cestovných poriadkov, čistoty 

autobusov a ústretovosti vodičov a tým zabezpečiť maximálnu spokojnosť cestujúcich, 
 Z dôvodu bezpečnosti udržiavať dobrý technický stav autobusov  
 neustále plánovane zvyšovanie kvalifikáciu zamestnancov a trvalo preskúmavať odbornosť a pripravenosť 

vodičov.  
 

• Všetko pre spokojnosť cestujúceho, ktorú budeme pravidelne monitorovať. 
 

• Zlepšiť komunikáciu so zákazníkmi a obcami, pravidelne monitorovať a 

vyhodnocovať ich spokojnosť s našimi službami 
 

• Cieľ každého zamestnanca je podieľať sa na kvalite vykonávanej služby.  
 

• Dodávateľské služby realizovať spravidla so spoločnosťami, ktoré majú zavedený 

systém kvality. 
 

• Riadiť sa a dodržiavať záväzné požiadavky zainteresovaných strán. 
 

• Sledovať nové trendy a zavádzať inovácie do praxe.  
 

• Zaväzujeme sa ochraňovať životné prostredie, vrátane prevencie znečisťovania 

životného prostredia. Zameriame sa: 
 na šetrenie a zefektívnenie využívania prírodných zdrojov, 
 na elimináciu nepriaznivých vplyvov činnosti akciovej spoločnosti.  

 

• Zaväzujeme sa vykonávať prevenciu zranení a poškodení zdravia cestujúcich a 

zamestnancov.  Zameriame sa: 
 nakupovať vozový park s ohľadom na znižovanie možného ohrozenia zdravia,  
 zaväzujeme sa poskytovať bezpečné a zdravé pracovné podmienky na prevenciu pracovných úrazov 
 zaväzujeme sa eliminovať nebezpečenstva a znižovať riziká BOZP 
 zaväzujeme sa konzultovať a viesť spoluúčasť zamestnancov 
 neustále vzdelávať a zvyšovať povedomie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zodpovednosť 

zamestnancov spoločnosti 
 

• Neustálym monitorovaním procesov a príjmaním opatrení trvalo zlepšovať 

integrovaný manažérsky systém.  
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