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1) Oblasť platnosti a použiteľnosť IMS 
 
Integrovaný manažérsky systém (IMS) zavedený podľa ISO 9001, IATF 16949:2016, STN EN 
ISO 14 001:2016    
➢ platí pre všetky procesy identifikované a popísané v dokumentoch  

o MAPA PROCESOV 
o v popisoch procesov -  Karty procesov 
o a nadväzných dokumentoch IMS, resp. SEM 

➢ a je platný pre všetky funkcie a oddelenia  znázornené v aktuálne  platnej organizačnej 
štruktúre spoločnosti  

 
Pri stanovovaní oblasti platnosti IMS boli zvažované: 
➢ externé a interné záležitosti spoločnosti 
➢ záväzné požiadavky zainteresovaných strán k IMS  
 
 

 

2) Priestorové vymedzenie platnosti IMS 
 

➢ všetky pracoviská AAH Plastics Slovakia s.r.o. a AAH Plastics s.r.o. podľa platnej 
organizačnej štruktúry spoločnosti zaoberajúce sa " 

o Výroba plastových dielov a povrchová úprava plastových a kovových dielov  
vrátane všetkých podporných činností lokalizovaných na prevádzke AAH Plastics 
Slovakia, s.r.o., Solčany, AAH Plastics s.r.o. Nitra 

➢ primerane platí IMS aj pre externé priestory, ktoré nie sú definované ako pracovisko AAH 
Plastics Slovakia, s.r.o., Solčany, AAH Plastics s.r.o. Nitra, ale tieto priestory musia 
používať zamestnanci, návštevy, zákazníci a ostatné zúčastnené strany pri príchode 
a odchode na pracoviská AAH Plastics Slovakia, s.r.o., Solčany, AAH Plastics s.r.o. Nitra 
 
 
 
 

3) Osoby, na ktoré sa vzťahuje IMS 
 

➢ všetkých zamestnancov spoločnosti AAH Plastics Slovakia, s.r.o., Solčany, AAH Plastics 
s.r.o. Nitra 

➢ osoby, ktoré sú pre zamestnávateľa činné na základe dohôd o prácach vykonávaných 
mimo pracovného pomeru, sa vzťahuje IMS v súlade s § 18 zákona NR SR č. 124/2006 
Z.z. v znení neskorších predpisov o BOZP v rozsahu vyplývajúcom z týchto dohôd 

➢ vzťahuje sa taktiež primerane aj na osoby, ktoré sa so súhlasom AAH Plastics Slovakia, 
s.r.o., Solčany a AAH Plastics s.r.o. Nitra zdržiavajú v jej priestoroch a objektoch (napr. 
návštevy, zákazníci, orgánmi štátnej správy a pod.). 
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4) Produktové vymedzenie IMS 
 

Integrovaný manažérsky systém je platný pre nasledovné produkty : 
 

" Výroba a montáž plastových dielov.  
Povrchová úprava plastových a kovových dielov" 

 
 

5) Výnimky z aplikácie požiadaviek normy                                            
ISO 9001:2015 a IATF 16 949:2016 

 

Systém manažmentu kvality spoločnosti AAH Plastics Slovakia, s.r.o., Solčany a AAH Plastics 
s.r.o. Nitra nezahŕňa požiadavky normy ISO 9001 a IATF 16949 týkajúce sa : 
➢ kapitoly 8.3 časť 8.3.2.2; 8.3.2.3, 8.3.3.1 a 8.3.5.1 t.j. požiadavky týkajúce sa návrhu 

a vývoja výrobku.  
Zdôvodnenie : - spoločnosť vyrába iba výrobky podľa špecifikácií zákazníkov resp. 
špecifikácii spracovaných materskou spoločnosťou.  
➢ kapitoly -čl. 8.3.2.3 a 8.4.2.3.1; vzťahujúce sa na produkty so zabudovaným softwarom.  
Zdôvodnenie : charakter vyrábaných výrobkov AAH Plastics Slovakia, s.r.o., Solčany a AAH 
Plastics s.r.o. Nitra,  nezahŕňa  zabudovaný software. 
 
Z požiadaviek nie sú vylúčené požiadavky na návrh a vývoj výrobného procesu.  
Návrh výrobného procesu je v kompetencii AAH Plastics Slovakia, s.r.o.  a AAH Plastics 
s.r.o. Nitra 

 


