Vladimír Budinský, technický manažér kvality, Cesty Nitra, a.s.
Vladimír Budinský je zamestnancom spoločnosti Cesty Nitra, a.s. od roku 1976 a od roku
2004 vykonáva funkciu technického manažéra kvality v spoločnosti a zároveň je
predstaviteľom vedenia pre IMS.
Medzi hlavné zodpovednosti patrí komplexné riadenie a zodpovednosť za stav a zlepšovanie
ISM, vypracovanie aktualizovanej dokumentácie systému, vykonávanie interných auditov
v rámci celej organizácie, metodické manažérstvo kvality a rozvoja, priame riadenie
životného prostredia v celej spoločnosti.
Má mimoriadne bohaté skúsenosti z priameho riadenia stavieb a neskôr aj z priameho
manažérstva kvality produkcie celej organizácie, ktoré úspešne uplatnil pri budovaní
a zavádzaní systémov riadenia kvality a integrovaných systémov manažérstva v oblastiach
kvality, životného prostredia a BOZP v organizácii. Pod jeho vedením získala organizácia
ako jedna z prvých v stavebníctve v roku 1999 certifikát manažérstva kvality.
Pod jeho vedením získala organizácia opäť ako jedna z prvých v stavebníctve certifikáty ISM
pre manažérstvo kvality, pre oblasť životného prostredia a pre oblasť BOZP.
Má osobnú zásluhu na tom, že pravidelnými dozornými a recertifikačnými auditmi sa ISM
udržuje a zdokonaľuje v súlade s aktuálnymi požiadavkami medzinárodných štandardov.
V súčasnosti je organizácia držiteľom certifikátov ISM pre oblasť kvality podľa ISO
9001:2008, životného prostredia podľa ISO 14001:2004 a BOZP podľa OHSAS.
V. Budinský je členom vedenia viacerých slovenských profesných organizácií, kde sa aktívne
zapája do organizovania rôznych odborných podujatí a svojimi prednáškami na nich
odovzdávajú účastníkom svoje dlhoročné poznatky a skúsenosti. V kolektíve zamestnancov
používa prirodzenú autoritu, ktorá vyplýva z jeho svedomitého prístupu k plneniu pracovných
povinností a kladných charakterových vlastností.
Svoje bohaté poznatky a skúsenosti v oblasti cestného staviteľstva získané počas
dlhoročnej praxe v oblasti riadenia a kontroly kvality, angažovanosťou vo viacerých
profesných organizáciách prenáša na svojich spolupracovníkov ako i odbornú verejnosť
prostredníctvom účasti a prednášok na odborných seminároch a konferenciách. Jeho
hlavným poľom pôsobnosti je najmä kvalita kameniva a asfaltových zmesí.

