
                                                                         
 
                                                     NÁVRH  CIEĽOV KVALITY PRE ROK 2016 
 
 

 

 1/2

  

 

Naše ciele budú v roku 2016 orientované do týchto oblastí činnosti družstva: 

-  rozvoj a angažovanosť zamestnancov, 
-  trvalé vzdelávanie sa, inovácia a zlepšovanie, 
-  zodpovednosť voči  členskej základni, 
-  zlepšovanie pracovného prostredia zamestnancov. 

Na základe politiky kvality sú definované pre rok 2016 nasledovné ciele kvality: 

1./ Vyhlásiť a vyhodnotiť burzu nápadov „O cenu predsedu SBD III Košice pri inovácii 
a modernizácii služieb a technického vybavenia“. 

Termín: rok 2016 
Zodp.:   Predseda SBD III 

 
 
2./ Vyhodnotiť dvakrát ročne kvalitu dodávateľov prác a služieb pre SBD III Košice. 
 

Termín:  v texte 
Zodp.: TN, manažér kvality 
 

3./ Vyhodnotiť definované hlavné úlohy a ciele pre každého zamestnanca SBD III Košice 
kvartálne ako podklad pre priznanie pohyblivej zložky mzdy v súlade s platnou KZ. 

           Termín: kvartálne 
Zodp.: výkonný manaž-

ment  
4./ V rámci zníženia spotreby elektrickej energie správnej budovy vymeniť osvetlenie za LED 

svietidlá v časti budovy „ A“ ÚS SBD III Košice 
Termín: do 30.11.2016 
Zodp.: TN a správca 

budovy  
 
5./ Zorganizovať „Aktív zástupcov vlastníkov a funkcionárov SBD III Košice“ na tému 

„Obnova spravovaných bytových domov“ so zameraním na rozpočítavanie nákladov na 
vykurovanie a ohrev teplej vody, vykurovanie spoločných priestorov a optimalizáciu 
spotreby elektrickej energie v spoločných priestoroch. 

Termín:  september 2016 
Zodp.: Predseda SBD III 
            TN, EN  
 

 6./ V rámci zníženia tepelných strát správnej budovy vymeniť dvere a okná v časti budovy „ 
C“ ÚS SBD III Košice. 

Termín: november 2016   
Zodp.: TN, správca budovy 
 
 

7./ Zabezpečiť cenníkové ponuky vybavenia nových výťahov od zmluvných dodávateľov. 
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Termín: marec 2016   
Zodp.: TN 
 

8./Zabezpečiť preškolenie pracovníkov údržby na ovládanie riadiacich systémov výťahov 
zmluvných dodávateľov. 

Termín: rok 2016   
Zodp.:  TN 

9./Zabezpečiť softvér pre umiestňovanie, popis a odstraňovanie dokumentov pre spravované 
bytové domy na www.najomne.sk 

Termín: rok 2016   
Zodp.:  E N 

10./Zabezpečiť vytvorenie funkcionality na internetovom portáli www.najomne.sk pre 
automatické rozposlanie oznamov na E-mail zástupcom vlastníkov a funkcionárom SBD 
III Košice o novom dokumente pre ich bytový dom.  

  
Termín: november 2016   
Zodp.: TN 

 
V Košiciach 31.3.2016  
  
 
 
 
 
 
 
 Ing. Vladimír ZVIRINSKÝ, PhD. 

     predseda  SBD III Košice   


