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Politika bezpe čnosti práce a 
ochrany zdravia spolo čnosti 

Nordzucker  
Sme presvedčení o tom, že pomocou silnej kultúry bezpečnosti práce posilníme spoločnosť 
Nordzucker a zefektívnime ju. V rámci našej zodpovednosti za nás a náš podnik sme sa zaviazali 
k proaktívnym opatreniam v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia, aby sme ukázali, ako 
veľmi si vážime našich zamestnancov a ich angažovanosť. 
 
Koncepcia bezpe čnosti práce a ochrany zdravia  

• Chceme pre vás zdravé a bezpečené pracovné prostredie. Netolerujeme žiadne 
nebezpečné práce alebo pracovné podmienky, ktoré ohrozujú zdravie. 

 
Vízia bezpe čnosti práce a ochrany zdravia 

• Naším cieľom je zredukovať počet pracovných úrazov na nulu.  Chceme sa stať lídrom v 
oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia v našom odvetví ako aj jemu príbuznom.  

Bezpečnos ť je  najdôležitejšia 
V spoločnosti Nordzucker stojí bezpečnosť na prvom mieste. Bezpečnosť našich zamestnancov má 
prednosť pred ekonomickými výsledkami.Vytvárame predpoklady (ľudské, materiálne a organizačné) 
pre bezpečnosť práce a ochranu zdravia.  
Okrem toho sa staráme o to, aby sa venovala dostatočná pozornosť ochrane našich 
zamestnancov, ako aj našich dodávateľov a zamestnancov našich partnerov a subdodávateľov. 
 
Dodržiavanie interných smerníc a právnych požiadavi ek - absolútna nevyhnutnos ť 
Zabezpečujeme, aby všetky naše prevádzkové procesy spĺňali predpisy a smernice týkajúce sa 
bezpečnosti práce a ochrany zdravia. Toto dosahujeme vďaka našemu integrovanému systému 
manažérstva, našim podnikovým smerniciam a pravidelným kontrolám. 

Silná štruktúra bezpe čnosti práce a ochrany zdravia 
Cieľom je integrovať ochranu zdravia a bezpečnosť práce do našej koncepcie manažérstva, a to 
tým, že oboje včas zohľadníme už pri investičnom plánovaní, údržbe, vo výrobe a pri 
prevádzkových procesoch. Všeobecne má byť téma bezpečnosti práce a ochrany zdravia 
zahrnutá do všetkých plánov a rozhodnutí. 

Naše opatrenia na bezpečnosť práce a ochranu zdravia sa opierajú o silnú miestnu organizačnú 
štruktúru, v ktorej je zabezpečená potrebná kompetencia vďaka jasným smerniciam koncernu a 
špecifickej podpore vedúcich pracovníkov a zamestnancov. Staviame na systematickom prístupe 
k rozpoznávaniu nebezpečenstiev a posudzovaniu rizík. Z tohto vyplývajú príslušné opatrenia, 
aby sme zabránili, znížili a minimalizovali riziká. 

Neustále zlepšovanie - "Filozofia nulových úrazov" 
Naša vízia znie „žiadne úrazy“ a sme presvedčení, že všetkým úrazom možnopredísť. Vďaka 
nášmu strategickému prístupu neustále pracujeme na zlepšovaní bezpečnosti práce a ochrany 
zdravia.  Pritom staviame na  efektívnych systémoch, dobrej kontrole a vykazovaní hláseníako aj 
systematickej analýze prípadov a aktivít na pracovisku, ktoré by prípadne mohli viesť k úrazom a 
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zdravotným následkom. Na základe týchto analýz zlepšujeme naše procesy a postupy a 
vytvárame bezpečné pracoviská. 

Vodcovstvo a spoluzodpovednos ť 
Spolupôsobenie top manažmentu je rozhodujúcim faktorom pre naše opatrenia na bezpečnosť 
práce a ochranu zdravia. Úlohou nadriadených je byť vzorom a prostredníctvom vodcovskej sily a 
dôveryhodnosti podporovať bezpečnosť práce a ochranu zdravia. 

Aj zamestnanci musia byť zapojení, aby spoločne s vedúcimi pracovníkmi vybudovali a udržiavali 
vysoký štandard bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku. Zamestnanci musia naše 
bezpečnostné zásady, štandardy a postupy rešpektovať a dodržiavať a prevziať zodpovednosť 
za seba a aj za kolegov a dodávateľov. Mali by mať vždy odvahu spochybniť úkony ohrozujúce 
bezpečnosť a prerušiť úlohy, ak sú toho názoru, že nie je zabezpečená dostatočná bezpečnosť. 

Komunikácia, vzdelávanie a školenia  
Spoločnosť Nordzuckerchce vybudovať proaktívnu kultúru bezpečnosti. Preto musíme 
zabezpečiť, aby mali všetci zamestnanci potrebné kompetencie a aby boli vyškolení na naše 
systémy a postupy. Na tému bezpečnosť práce a ochrana zdravia musí byť zabezpečená cielená 
komunikácia a zapojení musia byť aj dodávatelia a ostatné dotknuté zúčastnené osoby. 

Presadenie, certifikácia a audity 
Vďaka certifikovanému integrovanému systému manažérstva a pravidelným kontrolám 
zabezpečuje spoločnosť Nordzucker presadzovanie tejto podnikovej politiky. Lokálny manažment 
je zodpovedný za implementáciu tejto politiky.  

 


