Podniková politika
Firma KE Prešov Elektrik s.r.o. je výrobcom vysoko kvalitných káblových zväzkov a kontaktových
systémov so zodpovedajúcou pridanou hodnotou. Výrobné procesy sú tvorené efektívnymi
procesmi, ktorých cieľom je optimálne využívanie zdrojov.
Pre firmu KE Prešov Elektrik s.r.o. je mimoriadne dôležitý princíp zachovania prirodzeného okolitého
prostredia, zdrojov obživy pre budúce generácie, zabezpečovania pracovných miest a neustáleho
zlepšovania pracovných podmienok.
To zahŕňa aj zodpovedné správanie s ohľadom na bezpečnosť práce, na ochranu životného
prostredia a na dodržiavanie dôležitých zákonov a úradných predpisov. Firma KE Prešov - Elektrik
s.r.o. sa zaväzuje dodržiavať zákonné povinnosti týkajúce sa bezpečnosti práce, požiadaviek
ochrany životného prostredia a ochrany práce, ako aj hospodárneho využívania energie. Podnik
nesie zodpovednosť za svoje činnosti, najmä za tie, ktoré súvisia s kvalitou a ochranou životného
prostredia - vzhľadom k zákazníkom, k štátu a k spoločnosti.

Zákazníci:
Najdôležitejším princípom nášho podniku, čo sa týka kvality, je spokojnosť našich zákazníkov.
Vyjadruje
súhrn všetkých externých a interných činností nášho podniku.
Naši zákazníci musia byť s našimi výrobkami a našimi službami úplne spokojní. Otvorenou
komunikáciou založenou na dôvere sa snažíme o dosiahnutie dlhodobej a plodnej spolupráce s
našimi zákazníkmi a s našimi dodávateľmi.
Dlhodobá udržateľnosť:
K našim prirodzeným zdrojom obživy sa správame zodpovedne a ekologicky. Tiež sa snažíme
neustále zlepšovať mieru ekológie našich výrobných procesov a našich výrobkov, a to od fázy
plánovania až po likvidáciu výrobkov. V rámci toho procesu poskytujeme informácie o pôvode
použitých materiálov, a ak je to možné, používame suroviny a výrobky, ktoré boli vyrobené čo
najekologickejším spôsobom.
Manažérske zručnosti:
Z našej podnikovej politiky boli odvodené ciele a procesy podniku, ktoré slúžia ako podklad našim
vedúcim pracovníkom. Oni majú zodpovednosť za spoločné dosahovanie našich cieľov a stotožňujú
sa s našimi základnými hodnotami. Úlohou vedúcich pracovníkov je presadzovať princípy podniku v
jednotlivých útvaroch a oni sami musia ísť príkladom.
Ich kompetencie a zodpovednosti sú jasne stanovené v organizačnej štruktúre podniku a v popise
procesov.

Stratégia rastu:
S našimi výrobkami chceme, čo sa týka kvality, a ceny patriť k tým najlepším.
Rast nášho podniku sa snažíme zabezpečovať tak, že na trhy, na ktorých sme už zastúpení,
dodávame kvalitné inovované výrobky, služby a riešenia, a tak sa snažíme o udržateľnosť.

Proces neustáleho zlepšovania:
Zabezpečovanie neustáleho zlepšovania kvality, služieb, cien a spoľahlivosti dodávok je úlohou
všetkých pracovníkov.
Vďaka používaniu najmodernejších výrobných zariadení na výrobu káblov a kontaktov s používaním
technológie vstrekovania zabezpečujeme výrobu, ktorú kontrolujeme vo všetkých výrobných
procesoch.
Požadovanú kvalitu výrobkov dosahujeme prostredníctvom zavádzania inovácií a neustáleho
zlepšovania výrobných postupov, prostredníctvom nákupov nových výrobných zariadení a tiež
prostredníctvom systematického plánovania výroby a systematickej kontroly procesov.
Prostredníctvom zavádzania šetrných procesov a hospodárneho využívania zdrojov prispievame k
neustálemu zlepšovaniu ochrany životného prostredia. Pri obstarávaní nových investícií vyberáme
vždy tie najlepšie dostupné technológie v súlade s nákupnými podmienkami firmy KE Elektronik
GmbH.
Zaručujeme, že naša podniková politika a náš systém riadenia sú efektívne. Neustále vykonávame
ich kontroly prostredníctvom pravidelných interných a externých auditov.
Spoločenská zodpovednosť:
Spoločenská zodpovednosť musí byť v súlade so všeobecnými zásadami spoločnosti Amphenol
Corporation. Tieto informácie nájdete na webovej stránke v časti Správa, Kódex správania a etiky.
https://www.amphenol.com/investors/governance/code_of_conduct
Stratégia nulových chýb:
Problémy a nájdené chyby pre nás predstavujú príležitosť k zavádzaniu inovácií a k zlepšovaniu.
Každý pracovník má právo a povinnosť hľadať chyby a prispievať k ich odstráneniu, snažiť sa o čo
najlepšiu kvalitu a vyvarovať sa negatívnych účinkov na životné prostredie alebo snažiť sa aspoň o
to, aby tieto účinky boli minimalizované.
Prevencia chýb má v zmysle stratégie nulových chýb vždy prednosť pred objavovaním chýb.
Naši pracovníci:
Kladieme vysoké nároky na schopnosti a na pracovitosť našich pracovníkov, ako aj na ich osobnú
angažovanosť vzhľadom k podniku.
Všetkým pracovníkom dodávame potrebné informácie a školíme ich, poskytujeme im možnosti
osobného rastu a vytvárame im optimálne pracovné podmienky, čím im dávame dobrú motiváciu.

Ochrana životného prostredia:
Suroviny, energie, vodu a ďalšie vstupy využívame tak šetrne a hospodárne, ako je to len možné.
Našich pracovníkov školíme na tému ochrany životného prostredia a odovzdávame im pravidelne
informácie, ktorými ich motivujeme k dodržiavaniu ekologických princípov.
Neustále sa snažíme zlepšovať naše procesy s ohľadom na ochranu životného prostredia, a tam
kde je to možné, sa snažíme, aby nepriaznivé vplyvy na životné prostredie boli minimalizované.
V otázkach ochrany životného prostredia intenzívne spolupracujeme so zmluvnými partnermi a s
úradmi. Pre činnosti a pre pracovné postupy, ktoré majú negatívny vplyv na životné prostredie a
ktorým sa na základe súčasného stavu techniky nemožno vyhnúť, vypracovávame krízové plány a
vykonávame potrebné organizačné a technické opatrenia na zabránenie havarijného uvoľňovania
látok a energii. Zaviedli sme také pravidlo, že zmluvní partneri, ktorí pracujú v areáli podniku, musia
dodržiavať rovnaké zásady ochrany životného prostredia ako naši pracovníci.
Pri obstarávaní nových investícií vyberáme vždy tie najlepšie dostupné technológie v súlade s

nákupnými podmienkami firmy KE Elektronik GmbH a KE Prešov Elektrik s.r.o.
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