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Túto víziu chceme dosiahnu ť predo- 
všetkým ekonomickým rastom 
a rozvojom  infraštruktúry.  
Uvedomujeme si, že tento cie ľ 
dosiahneme iba vtedy, ke ď 
pomôžeme s trvalo udržate ľným 
rozvojom aj našim zákazníkom. 

 

Na naše obchodné aktivity sa                
v Zeppelin SK pozeráme v dlhodobom 
horizonte – nepracujeme, aby sme 

získali krátkodobé úspechy. Úspech   
a trvalo udržateľný rozvoj v podaní 

Zeppelin SK stojí na troch aspektoch: 

• zachovávanie kvality životného 

prostredia; 

• udržanie bezpečnosti a minimálnej 
nehodovosti na našich pracoviskách; 

• predaj produktov a poskytovanie 
služieb, ktoré dokážu znížiť uhlíkovú 

stopu našich klientov. 

NÍZKE EMISIE 

Produkty, s ktorými obchodujeme, 

striktne dodržujú emisné limity. Najmä 
motory Caterpillar sú navrhnuté a vy- 

robené tak, aby vyhovovali 
štandardom Tier 4 Interim / Stage IIIB. 

Týmto pomá- hame našim zákazníkom 
minimalizovať ich uhlíkovou stopu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeppelin SK sa snaží maximálne vy- 

užívať dostupné zdroje a minimalizovať 
akékoľvek plytvanie. Znižovanie emisií 

skleníkových plynov je prioritou nielen 
pre Zeppelin SK, ale aj pre výrobcu 

stavebných strojov Caterpillar, ktorého 

spoločnosť zastupuje. 

MINIMÁLNA NEHODOVOSŤ 

Aby sme dosiahli minimálnu nehodo-

vosť, pravidelne školíme zamestnan-

cov a dbáme na striktné dodržiavanie 
noriem bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci a ochrany pred požiarmi. 
Vďaka otvorenej firemnej kultúre 

spolupracujeme s našimi zamestnan-
cami na trvalom zlepšovaní interných 

štandardov práce. 

 

REDUKOVAŤ, ZNOVU POUŽÍVAŤ 

A RECYKLOVAŤ 

V Zeppelin SK chceme šetriť životné 
prostredie a hospodárne využívať prí- 

rodné zdroje a energie. Všetci zamest- 
nanci od servisných mechanikov až po 

administratívnych pracovníkov preto 
triedia odpad a neznečisťujú svoje 

okolie. V budúcich rokoch sa chceme 
posunúť ďalej  vo využívaní prírodných 

zdrojov a zvýšiť percento využívanej 
energie z alternatívnych zdrojov. 

 

Za Zeppelin  SK s.r.o. schválil                  
dňa 1.12.2016 

Milan Štrbavý                              

generálny riaditeľ Zeppelin SK s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETI U NÁS NEPRACUJÚ 

Zo zásady nevyužívame prácu detí            

v rozvojových krajinách a taktiež ne- 
obchodujeme s produktmi a kompo-

nentmi, ktoré týmto spôsobom niektorí 
dodávatelia vyrábajú. Veríme, že 

udržateľný rozvoj sa má uberať inou 

cestou ako využívaním detskej  
pracovnej sily. 

 

PODPORUJEME ŠPORT 

Zeppelin SK fandí športu a aktívne ho 

podporuje. Podobne ako  dokonalý stroj 
musí fungovať i úspešný športový tým. 

Spoločnosť Zeppelin SK pomáha 
špičkovým a začínajúcim športovcom 

dosahovať úspechy a podobne ako ich 
fanúšikovia sa z týchto úspechov 

úprimne raduje. 

 

V Zeppelin SK veríme, že zodpoved- 
ná firma musí tiež pomáha ť                 
a zlepšova ť spolo čnos ť, v ktorej 
pôsobí. Uvedomujeme si, že sme 
súčasťou širšej komunity a bez nej  
by sme neboli tam, kde sa teraz 
nachádzame. Preto budeme                
v projektoch spolo čenskej zodpo-
vednosti na ďalej pokra čovať 

    
    
    
    

Víziou Zeppelin SK je svet, v ktorom ľuďom nebudú 
chýba ť základné potreby ako nekontaminovaná pitná 
voda, dostupná elektrická energia a prístrešie.  

Spolo čenská  
zodpovednos ť Zeppelin S K 


