Politika bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci
Stredoslovenská distribučná, a. s., je regionálnou distribučnou spoločnosťou, zaoberajúcou sa distribúciou elektrickej
energie, montážou a rekonštrukciami elektrických zariadení, montážou a opravami meracej a regulačnej techniky na
elektrických zariadeniach a s tým súvisiacimi komplexnými službami.
Vedenie spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s., pokladá zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP)
svojich zamestnancov, návštevníkov, dodávateľov, odberateľov a verejnosti, za prioritnú podmienku svojho podnikateľského zámeru.

Vedenie spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s., 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 bezpečnosti ako aj za BOZP v svojom okolí
(kolegovia, dodávatelia, návštevy).
Každý zamestnanec je aktívny v hľadaní a hlásení nebezpečných udalostí a v navrhovaní zlepšení 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.
Každý zamestnanec je zainteresovaný a motivovaný v oblasti BOZP stanovenými kolektívnymi cieľmi BOZP.
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 pri prijímaní nápravných opatrení.
3. zabezpečiť trvalé zlepšovanie v oblasti BOZP s cieľom vytvoriť a podporovať kultúru BOZP spoločnosti:
Informovať, vzdelávať a zvyšovať povedomie zamestnancov, zástupcov zamestnancov a dodávateľov v oblasti BOZP.
Vytvárať bezpečné a zdravé pracovné prostredie, 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 zapracovávať 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 Stredoslovenská distribučná, a. s., sa zaväzuje:
 Poskytovať bezpečné a zdravé pracovné podmienky na prevenciu pracovných úrazov a poškodzovania zdravia vo





všetkých procesoch.
Stanovovať si ciele BOZP, plniť požiadavky relevantných právnych predpisov a ďalších požiadaviek BOZP.
Vytvoriť dostatočné zdroje pre zdokumentovanie, zavedenie, udržiavanie a trvalé zlepšovanie systému manažérstva BOZP s pomocou zlepšovania úrovne kultúry BOZP.
Eliminovať nebezpečenstvo a vyvíjať permanentnú snahu k znižovaniu rizík.
Podporovať konzultácie a spoluúčasť pracovníkov a zástupcov zamestnancov ako aj osôb ktoré zabezpečujú
efektívnosť systému manažérstva v oblasti BOZP.

Politika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je interne dostupná a záväzná pre všetkých zamestnancov spoločnosti.

V Žiline, dňa 1. 6. 2021
Mgr. Ing. Marek Štrpka
generálny riaditeľ
Stredoslovenská distribučná, a. s.

