
                                                                                                                         
 

ITW Slovakia s.r.o. má zavedený a udržiavaný systém environmentálneho 
manažérstva podľa normy ISO14001, s týmto predmetom: 

 

Predmet EMS v spoločnosti ITW tvorí návrh a výroba plastových a kovových  dielov 

a príslušenstva s minimalizáciou dopadu svojej činnosti na životné prostredie. Pri 

výrobe sa v spoločnosti dbá na znižovanie emisií do ovzdušia a vôd, ako aj na 

minimalizovanie produkcie odpadových materiálov.  

Systém environmentálneho manažérstva spoločnosti ITW je zavedený a aplikovaný 

v priestoroch hlavnej budovy ITW Slovakia, s.r.o., Hlavná 1384, Bytča, vo vzdialenej 

lokácii (skladových priestoroch AGIS), Hlavná 1400, Bytča a v rozšírenom výrobnom 

mieste (MAKYTA), Sidónie Sakalovej 88, 014 01 Bytča.  

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 



                                                                                                                         
 

ENVIRONMENTÁLNA POLITIKA SPOLOČNOSTI  

ITW SLOVAKIA, S.R.O. 

Spoločnosť ITW Slovakia, s.r.o., si plne uvedomuje svoju zodpovednosť voči životnému prostrediu. Pri 

svojej činnosti výrobe interiérových plastových komponentov pre automobilový priemysel sú v našej 

spoločnosti kladené vysoké nároky na ochranu životného prostredia. 

Hlavné princípy environmentálneho riadenia spoločnosti sú: 

• Aktívne zapojenie manažmentu spoločnosti do riadenia environmentálneho manažérskeho 

systému 

• Výrobný proces vo všetkých svojich fázach kladie dôraz na trvalú udržateľnosť životného 

prostredia (pôda, ovzdušie, voda, lesy), najmä využívaním materiálov a procesov 

v maximálnej možnej miere s nízkym negatívnym vplyvom na životné prostredie  

• Pri svojej činnosti sa v spoločnosti uplatňuje princíp neustáleho zlepšovania 

• Efektívne riadenie spotreby surovín a energií – hľadanie možností na využitie odpadového 

tepla, aktivity na zníženie spotreby elektrickej energie 

• Riadenie a znižovanie vypúšťaných emisií do ovzdušia  

• Znižovanie produkcie odpadu a zvyšovanie podielu recyklácie vzniknutých odpadov 

• Využívanie technológií ktoré sú priateľské k životnému prostrediu (napr. nové lisy s nižšími 

nárokmi na spotrebu energií, iné metódy povrchovej úpravy dielov) 

• Efektívne využívanie obalového materiálu  

• Všetky svoje činnosti vykonávať v súlade s požiadavkami zákazníkov prihliadnuc na plnenie 

platnej environmentálnej legislatívy  

• Pri plnení podnikateľských zámerov prihliadame na globálnu udržateľnosť životného 

prostredia a ľudské práva, pričom neuplatňujeme nútené vysťahovanie, ani zaberanie pôdy, 

lesov či vody 

• Definovanie environmentálnych rizík a významných environmentálnych aspektov, ktoré sú 

priebežne analyzované a sú prijímané preventívne opatrenia na elimináciu ich prípadných 

negatívnych dopadov na životné prostredie    

• Komunikovanie environmentálnych záväzkov a priorít všetkým zamestnancom spoločnosti 

prostredníctvom školení a vzdelávania v oblasti ochrany životného prostredia 

• Spolupráca so štátnou správou a odbornými organizáciami v oblasti životného prostredia za 

účelom zlepšenia vplyvu, ochrany, prevencie a získavania nových poznatkov 

• Pre napĺňanie stanovených princípov environmentálnej politiky, v súlade s hlavným poslaním 

spoločnosti sú pravidelne stanovené a vyhodnocované environmentálne ciele spoločnosti, 

ktoré vedú k zlepšovaniu dopadov činnosti na životné prostredie. 

 

V Bytči 14.3.2023                                                         Ing. Peter Vaneček 

                                                                                                                                      riaditeľ závodu 

                                              


