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Prehlásenie zodpovedného vedúceho k bezpečnostnej politike .......................... 

 

Bezpečnosť je hlavným hľadiskom za všetkých okolností v rámci výcviku letového personálu a 
je mojou povinnosťou ako zodpovedného vedúceho zaistiť bezpečnosť, všetkých našich 
činností a služieb 
 
Budem zabezpečovať aby sa poskytovali primerané zdroje na efektívnu  správu bezpečnosti  
 
Vyzývam všetkých našich zamestnancov a zainteresované strany, aby hlásili bezpečnostné 
udalosti alebo potenciálne nebezpečenstvo akokoľvek  zanedbateľnými môžu byť, v tej dobe 
 
Spoločnosť má otvorenú kultúru hlásenia, ktorá podporuje voľnú a úprimnú formu 
spravodlivého hlásenia  
 
Snažíme  sa do dosiahnuť 

  prostredie bez nehôd  

 efektívny systém riadenia  bezpečnosti  a jeho neustále zlepšovanie 

  plný súlad so zákonmi národnej a medzinárodnej legislatívy, ktoré sa na nás vzťahujú  
a ktoré zahŕňajú .............................. 

 záväzok a znížiť riziko  tak nízko ako je to primerane uskutočniteľné 
 
Tieto ciele sú v prospech spoločnosti, jej zamestnanci a jej zákazníkov. Za týmto účelom 
máme spoločnú zodpovednosť za dosiahnutie týchto cieľov. 
 
Bezpečnosť je zodpovednosťou každého 
 
 
 
V Bratislave       ....................................................... 
         Zodpovedný vedúci 


