
 

 

Päť priorít bezpe čnosti práce 
spolo čnosti Zeppelin SK  
 

Nehody nie sú dielom náhody,  
ale kombináciou ľudského faktoru  
a prostredia nevyhovujúceho  
štandardom BOZP.   
 

1. DODRŽUJEME  ZÁKONNÉ  ŠTANDARDY  
 

Spoločnosť si uvedomuje svoju povinnosť zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia svojich 
zamestnancov, a preto všetky svoje podnikateľské aktivity vykonávame v zhode s právnym 
predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie v oblasti ochrany BOZP a ochrany pred požiarmi. 
Pravidelne kontrolujeme pracoviská, aby spĺňali záväzné požiadavky a vyhovovali zodpovedajúcej 
legislatíve. Prípadné zistené nedostatky bezodkladne odstraňujeme. 

2. ZNIŽUJEME RIZIKÁ  A  PREDCHÁDZAME IM  
 

Prevencia je základným princípom spoločnosti v oblasti BOZP. Analyzujeme pracovné procesy 
a postupy s cieľom identifikovať dlhodobé a krátkodobé riziká a súčasne prijímame opatrenia, ktoré 
tieto riziká odstraňujú alebo minimalizujú. Do procesu hodnotenia rizík zapájame našich 
zamestnancov. Každému zamestnancovi a dodávateľovi poskytujeme informácie, inštruktáže 
a školenia, ako sa pred rizikami chrániť a vyžadujeme aby si plnili svoje povinnosti a úlohy v oblasti 
BOZP. 

3. PRAVIDELNE  ŠKOLÍME  ZAMESTNANCOV  
 

Našich zamestnancov pravidelne školíme v oblasti BOZP a v oblasti požiarnej ochrany. Zvyšujeme 
tak ich informovanosť, a následne aj ich bezpečnosť. V rámci skvalitňovania pracovného procesu v 
našej spoločnosti trvale udržujeme a zvyšujeme odbornú kvalifikáciu našich zamestnancov. 
Podporujeme ich zodpovednosť za ochranu vlastného zdravia a bezpečnosť pri práci. 

4. KAŽDÝ ROK SA ZLEPŠUJEME  
 

Chceme byť každý rok lepší a mať nižšiu nehodovosť na všetkých našich pracoviskách. Každoročne 
vyhodnocujeme nehodovosť na pracoviskách a špecifikujeme realizačný postup prijatých opatrení. 
Veľkú zásluhu na nízkom počte nehôd na pracovisku majú pravidelné kontroly, preventívne 
opatrenia a pravidelná osveta zamestnancov. 

5. VYTVÁRAME BEZPEČNÉ PRACOVNÉ PROSTREDIE 

Spoločnosť investuje finančné prostriedky  na neustálu modernizáciu a zlepšovanie pracovných 
postupov a na tvorbu a úpravu pracovného prostredia. Začlenením zásad bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci do všetkých firemných procesov znižujeme riziko nehôd. 
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