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Politika kvality a bezpečnosti
Savencia Fromage & Dairy Czech Republic, a.s. 

a Savencia Fromage & Dairy SK, a.s.

Savencia přináší potěšení z excelentního jídla pro každý den. Zodpovědně a s respektem.

1. Dbáme na udržitelnost

Dodržujeme požadavky udržitelnosti a

společenské odpovědnosti. Směřujeme své

činnosti k maximální šetrnosti k životnímu

prostředí.

2. Zajišťujeme výrobu kvalitních

a bezpečných výrobků

Vyrábíme výrobky v nejvyšší možné kvalitě.

Plníme požadavky zákonů, předpisů a

zákazníků. Budujeme povědomí o bezpečnosti

potravin u všech pracovníků napříč procesy.

Neustále zlepšujeme systém managementu

bezpečnosti potravin.

3. Přinášíme zákazníkům jedinečné 

inovace a prémiové výrobky

Posilujeme pozici lídra na trhu sýrů,

vstupujeme do nových kategorií. Vyvíjíme

inovace, které respektují zákaznické trendy a

naplňují očekávání našich zákazníků.

4. Inspirujeme obchodní partnery

Vytváříme vzájemně prospěšné pracovní vztahy

se zákazníky a dodavateli. Zabezpečujeme

dokonalou funkčnost dodavatelského řetězce.

Budujeme širokou distribuci a dodáváme naše

výrobky v požadovaném čase a množství.

5. Pečujeme o naše zaměstnance

Vytváříme inspirativní pracovní prostředí pro

naše zaměstnance. Dbáme na jejich

bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Rozvíjíme motivovaný tým vybavený náležitými

dovednostmi, nástroji a schopnostmi. Aktivně

komunikujeme a informujeme zaměstnance.

Naplňujeme hodnoty skupiny Savencia.

6. Neustále zlepšujeme efektivitu 

a produktivitu

Hledáme nové způsoby zefektivnění práce a

zvyšování produktivity výroby s využitím

digitalizace a automatizace.

Aleš Malenka

Generální ředitel

Věra Kružíková

Process & Quality Manager

30.11.2021



C2

Politika kvality a bezpečnosti
Savencia Fromage & Dairy Czech Republic, a.s. 

a Savencia Fromage & Dairy SK, a.s.

Savencia prináša potešenie z excelentného jedla pre každý deň. Zodpovedne a s rešpektom.

1. Dbáme o udržateľnosť

Dodržujeme požiadavky udržateľnosti a

spoločenskej zodpovednosti. Svojou činnosťou

smerujeme k maximálnej šetrnosti

k životnému prostrediu.

2. Zaisťujeme výrobu kvalitných a

bezpečných výrobkov

Vyrábame výrobky v najvyššej možnej kvalite.

Plníme požiadavky zákonov, predpisov a

zákazníkov. Budujeme povedomie o

bezpečnosti potravín u všetkých pracovníkov

naprieč procesmi. Neustále zlepšujeme

systém managementu bezpečnosti potravín.

3. Prinášame zákazníkom jedinečné 

inovácie a prémiové výrobky

Posilňujeme pozíciu lídra na trhu syrov,

vstupujeme do nových kategórií. Vyvíjame

inovácie, ktoré rešpektujú zákaznícké trendy a

napĺňajú očakávania našich zákazníkov.

4. Inšpirujeme obchodných partnerov

Vytvárame vzájomne prospešné pracovné

vzťahy so zákazníkmi a dodávateľmi.

Zabezpečujeme dokonalú funkčnosť

dodávateľského reťazca. Budujeme širokú

distribúciu a dodávame naše výrobky v

požadovanom čase a množstve.

5. Staráme sa o našich zamestnancov 

Pre našich zamestnancov vytvárame

inšpiratívne pracovné prostredie. Dbáme na ich

bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Rozvíjame motivovaný tím vybavený náležitými

vedomosťami, nástrojmi a schopnosťami.

Aktívne komunikujeme a informujeme

zamestnancov. Napĺňame hodnoty skupiny

Savencia.

6. Neustále zlepšujeme efektivitu a 

produktivitu

Hľadáme nové spôsoby zefektívnenia práce a

zvyšovania produktivity výroby s využitím

digitalizácie a automatizácie.

Aleš Malenka

Generálny riaditeľ

Věra Kružíková

Process & Quality Manager

30.11.2021


