
       HYDAC, s.r.o. 
 
 
Poslanie:  Komponenty + Hydraulické systémy + Servis olejov 
 
Vízia:  
 

komplexnosť - zákazníkom ponúkame komplexné služby v oblasti hydraulickej techniky  

rýchlosť – pri realizovaní našich činností s ohľadom na životné prostredie, v ktorom pôsobíme, sa snažíme 
byť čo najbližšie k našim zákazníkom a v čo najkratšom čase uspokojovať ich potreby a požiadavky 

know - how – sme schopní pochopiť a zvládnuť všetky hydraulické systémy, 
technológie a komponenty, ktoré existujú a budú existovať 

tradícia - naše fungovanie a dlhoročná tradícia je založená na schopnostiach 
našich vysoko kvalifikovaných a špecializovaných pracovníkov 

  

PPPOOOLLLIIITTTIIIKKKAAA   

SSSYYYSSSTTTÉÉÉMMMUUU   

MMMAAANNNAAAŽŽŽÉÉÉRRRSSSTTTVVVAAA   
 

1. Na prvé miesto kladieme náš vysoko 
kvalifikovaný personál, ktorý je jediný schopný 
plniť požiadavky a potreby našich zákazníkov, 
očakávania zainteresovaných strán. 

2. Manažment s jasnou predstavou o smerovaní 
spoločnosti si plne uvedomuje dôležitosť 
a význam pracovného prostredia pri plnení 
požiadaviek zákazníka a preto mu venuje 
náležitú pozornosť.  

3. Spokojní zákazníci a zainteresované strany 
sú prostriedkom k dosahovaniu našich cieľov 
a preto ich očakávania určujú smer všetkých 
našich činností. 

4. K riadeniu našich činností pristupujeme 
procesne ako k systému prepojených 
a súvisiacich procesov, čím sa nám darí 
efektívnejšie dosahovať vytýčené ciele.    

5. Kľúčový význam pri dosahovaní a plnení 
stanovených cieľov má pre nás dlhoročne 
udržiavané partnerstvo s materskou firmou 
HYDAC INTERNACIONAL. 

6. Za nevyhnutný predpoklad úspešného fungovania 
našej spoločnosti považujeme trvalé zlepšovanie na 
základe výsledkov monitorovania a vyhodnocovania 
realizácie všetkých našich činností.  

7. Pri realizácií všetkých našich činností berieme ohľad 
na životné prostredie a uvedomujeme si dôležitosť 
dodržiavania právnych predpisov a plnenie svojich 
záväzných požiadaviek. 

8. Sme otvorení v komunikácii a zdieľaní informácií so 
všetkými zainteresovanými stranami o fungovaní 
nášho systému manažérstva a nášho vzťahu 
k životnému prostrediu. 

9. Neustálym zlepšovaním nášho environmentálneho 
správania a účinným systémom prevencie 
znečisťovania sa snažíme minimalizovať nepriaznivé 
environmentálne vplyvy našej činnosti na životné 
prostredie. 

10. Nie sme ľahostajní k okoliu, v ktorom pôsobíme a 
preto sa ho v  rámci možností snažíme podporovať 
sponzorskými darmi.  

Záväzok vrcholového manažmentu spoločnosti HYDAC, s.r.o. 

Vrcholový manažment sa zaväzuje, že zaistí dostupnosť všetkých potrebných zdrojov pre vypracovanie, 

zavedenie, trvalý rozvoj a zlepšovanie systému manažérstva spoločnosti HYDAC, s.r.o. 
 
 
V Martine, dňa: 09.01.2017                                         Ing. Jozef Líška 

                                           riaditeľ 

 


