
                     

                  
                FILTRAČNÁ A SEPARAČNÁ TECHNIKA               

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Membránové procesy: mikrofiltrácia, ultrafiltrácia, nanofiltrácia, reverzná osmóza, elektrodialýza 

Úprava vôd: zmäkčovanie - katexové systémy, demineralizácia, odželezňovanie - DI systémy - reverzná osmóza, 

elektrodeionizácia -EDI, chlorácia, UV sterilizátory, ozonizácia 
Filtrácia: filtrácia vody a iných tekutín, sterilná filtrácia vzduchu;  hĺbkové filtre, povrchové filtre, vinuté filtre, skladané 

filtre (tefllón, PP, PES, sklenné vlákna ), dynamické membránové filtre - separácia oleja, regenerácia emulzií 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Sídlo spoločnosti: Rajecká 22, 821 07 Bratislava Tel. č. : +421 0905 322 940 

Prevádzka : Nobelova 34, 831 02 Bratislava  e-mail : info@chezar.sk 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

IČO: 35 701 501 IBAN : SK1100 0000 0026 2302 5430 

IČ DPH: SK2020331951 Obvodný súd Bratislava I, sro12014B 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 

CHEZAR spol. s r.o.  

Naše etické princípy  

 
Spoločnosť Chezar spol. s r.o. podniká v oblasti membránových technológí s dlhoročnou 

praxou v tejto oblasti. Uvedomujúc si svoje postavenie v spoločnosti chce byť príkladom pre 

ostatných a deklaruje záväzok vychádzať vo všetkých činnostiach zo svojich firemných hodnôt a 

rešpektovať všeobecne uznávané pravidlá a zásady podnikania. Vysoká úroveň profesionálneho 

správania a etických princípov je pre spoločnosť Chezar spol. s r.o.  má neodmysliteľný význam 

pre dosahovanie stratégie a cieľov. Kultúra spoločnosti Chezar spol s r.o. sa zakladá na dôvere, 

vzájomnej úcte a vysokej úrovni profesionálneho správania ale aj etiky. Vzhľadom na tento fakt je 

hlavnou úlohou spoločnosti  tieto hodnoty chrániť. Spoločnosť Chezar spol. s r.o. očakáva, že jej 

zamestnanci a spolupracujúce osoby (ďalej len „Zamestnanci“)sa vo svojej každodennej činnosti 

riadia zdravým úsudkom, konajú v súlade so zákonmi, čestne a v každej situácii chránia dobré 

meno svojej spoločnosti.  

 

1.1 Chezar spol.s .o. a jej Zamestnanci budú rešpektovať dôstojnosť každého jednotlivca. .  

 

1.2 Od Zamestnancov sa vyžaduje, aby svoje vzťahy zakladali na vzájomnej dôvere a rešpekte.  

 

1.3 Zamestnanci sú povinní zisťovať a odstraňovať prekážky, ktoré zákazníci môžu vidieť pri 

spolupracovaní so spoločnosťou Chezar spol. s r.o.. Zamestnanci sú povinní promptne a zdvorilo 

reagovať na otázky a žiadosti zákazníkov.  

 

1.4 Každý jeden zamestnanec sa podieľa na tvorení atmosféry vzájomnej úcty, dôvery 

a spolupatričnosti.  

 

1.5 Pre každého zamestnanca Chezar spol. s r.o. je samozrejmosťou:  

 

- byť na svojom pracovisku na  začiatku pracovného času a odchádzať z neho, až po skončení 

pracovného času; 

- dodržiavať prestávky na jedlo a oddych; 

- plniť úlohy v stanovenom termíne, množstve a kvalite; 

- neprichádzať na pracovisko pod vplyvom alkoholických nápojov a iných omamných látok a ani 

ich na pracovisku Chezar spol. s r.o. nepožívať 

- starať sa o čistotu a poriadok na pracovisku; 

- fajčiť len na miestach, na tento účel vyhradených; 

- nevyvolávať fyzické ani verbálne konflikty na pracovisku a mimo neho



 

 

 


