
Politika bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci
Stredoslovenská energetika, a. s., je obchodná spoločnosť, ktorá svojim zákazníkom dodáva elektrinu a plyn 
a ponúka komplexné riešenia pre zvyšovanie energetickej efektívnosti, optimalizáciu spotreby a manažment energií.

Vedenie spoločnosti pokladá zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) svojich zamestnancov, 
návštevníkov, dodávateľov, odberateľov a verejnosti, za prioritnú podmienku svojho podnikateľského zámeru.

Vedenie spoločnosti si dáva za cieľ:

1. Neustále zlepšovať a zvyšovať zapojenie a úroveň povedomia zamestnancov v oblasti BOZP.

 ` Každá práca musí byť realizovaná bezpečne, bez ohľadu na jej naliehavosť alebo dôležitosť.
 ` Každý zamestnanec je zodpovedný za ochranu svojho zdravia a svojej bezpečnosti ako aj za bezpečnosť 

a ochranu zdravia vo svojom okolí (kolegovia, dodávatelia, návštevy).
 ` Každý zamestnanec je aktívny v rozpoznávaní a hlásení nebezpečných udalostí a navrhuje zlepšenie 

v oblasti BOZP.
 ` Každá nahlásená a riešená nebezpečná situácia je spracovaná tak, aby sa zvýšila šanca na obmedzenie 

podobných nebezpečných udalostí a úrazov v budúcnosti.

2. Poskytnúť silnú podporu manažmentu a ich osobné zapojenie v oblasti BOZP, a to na všetkých riadiacich 
úrovniach.

 ` Každý vedúci zamestnanec je osobným príkladom pre svoje okolie.
 ` Každý vedúci zamestnanec sa profesionálne zaoberá oblasťou BOZP vo svojich každodenných 

činnostiach.
 ` Každý vedúci zamestnanec je zodpovedný za analýzu a riešenie nebezpečných situácií a poskytovanie 

podpory pre nápravné opatrenia.

3. Zabezpečiť trvalé zlepšenie v  oblasti BOZP s  cieľom vytvoriť a  podporovať skutočnú kultúru BOZP 
spoločnosti. 

 ` Informovať, vzdelávať a zvyšovať povedomie všetkých zamestnancov a dodávateľov v oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdravia.

 ` Vytvárať jasné a zrozumiteľné pravidlá a pokyny/inštrukcie na zaistenie BOZP v súlade s platnými právnymi 
predpismi a inými požiadavkami, ktoré sa spoločnosť zaviazala plniť.

 ` Permanentne vykonávať hodnotenie rizík a po analýze zapracovať najlepšie praktiky v  oblasti BOZP 
navrhované zamestnancami v teréne na zníženie možných nepriaznivých účinkov.

 ` Plánovať a poskytovať primerané materiálne a finančné prostriedky na zaistenie BOZP zamestnancov.
 ` Požadovať od každého dodávateľa a jeho zamestnancov rovnakú úroveň BOZP a prevencie rizík. 

Vrcholový manažment spoločnosti sa zaväzuje k  vytvoreniu dostatočných zdrojov pre zdokumentovanie, 
zavedenie, udržiavanie a trvalé zlepšovanie systému manažérstva BOZP s pomocou zlepšovania úrovne kultúry 
BOZP a prevencii rizík. 

JUDr. Zdeněk Schraml
generálny riaditeľ

v Žiline, dňa 

15. 1. 2016


