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Prehlásenie zodpovedného vedúceho k politike sledovania zhody 

 

Riadenie sledovania zhody v Spoločnosti.......................................... je podrobne 

opísané v tejto príručke je integrované do oblastí letovej a pozemnej prevádzky, údržby 

lietadiel, výcviku posádok lietadiel a pozemného personálu vrátanie  dodávateľských služieb 

a produktov .   

 

V tejto súvislosti sa zaväzujem: 

– Poskytnúť dostatok finančných, materiálnych a ľudských zdrojov pre zaistenie funkčnosti 
riadenia sledovania zhody v súlade s platnými štandardmi 
 

– Využívať nástroje Programu sledovania zhody ako spätnú väzbu k overeniu správnosti, 
funkčnosti a efektívnosti vykonávaných činností 

 
– Využívať výkonných právomocí k prijatiu a realizácii všetkých nápravných a preventívnych 

činností v rámci zaistenia procesu neustáleho zvyšovania úrovne kvality a bezpečnosti 
 
– Pravidelne vyhodnocovať výstupy z Programu sledovania zhody a prijímať príslušné 

rozhodnutia na odstránenie nezhôd  
 

  

 

 

 
 
V Bratislave       ....................................................... 
         Zodpovedný vedúci 


