
POLITIKA OCHRANY ZDRAVIA, BEZPEČNOSTI PRÁCE A 

OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA  

Politika ochrany zdravia, bezpečnosti práce a ochrany životného prostredia (HSE – Health, Safety 

and Environment) spoločnosti Zentiva ustanovuje rámec pre riadenie HSE na základe nášho 

záväzku neustále sa zlepšovať, predchádzať rizikám spojeným s HSE a chrániť zamestnancov 

spoločnosti Zentiva, podnikanie, externých partnerov, okolité komunity a životné prostredie. 

Snažíme sa budovať kultúru HSE, kde si každý uvedomuje svoje povinnosti pri prevencii nehôd, 

predchádzaní zdravotným rizikám a znižovaní dosahov na životné prostredie.    

Spoločnosť Zentiva sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zákony a nariadenia pri svojej činnosti vo 

všetkých krajinách, kde pôsobí.   

V záležitostiach HSE transparentne komunikujeme so zamestnancami i ďalšími zúčastnenými 

stranami. Akékoľvek otázky týkajúce sa HSE vyhodnocujeme so zamestnancami a/alebo ich 

zástupcami a aktívne ich zahŕňame do aktualizácie systému.  

Naše systémy riadenia HSE sú zamerané na odstránenie alebo zníženie rizík týkajúcich sa zdravia 

v práci, bezpečnosti práce a životného prostredia.  

Reflektujeme svoje povinnosti v oblasti HSE; neustále zlepšovanie je základom na odstránenie 

a/alebo zníženie možných rizík týkajúcich sa HSE.  

Kladieme dôraz na efektívne využitie energie, aby sme ochránili prírodné zdroje, pričom v tejto 

oblasti sa neustále zlepšujeme.  

V záujme ochrany životného prostredia dbáme na to, aby sme znižovali svoj zvyškový vplyv na 

životné prostredie, a to znižovaním emisií i množstva odpadových vôd a odpadu vo všetkých 

svojich priemyselných, rozvojových a obchodných činnostiach.  

Rozvojové projekty a uvádzanie produktov na trh sa hodnotia podľa rizík HSE, a to s ohľadom na 

najlepšie dostupné technológie a životný cyklus produktov.  

Našim partnerom, dodávateľom a kontraktorom odporúčame, aby prijali zodpovednú politiku 

ochrany zdravia, bezpečnosti práce, hospodárenia s energiou a ochrany životného prostredia.  

Spoločnosť Zentiva presadzuje konštruktívny prístup transparentnosti a dialógu so 

zainteresovanými stranami o firemnej politike ochrany zdravia, bezpečnosti práce, hospodárenia s 

energiou a ochrany životného prostredia.  

Aspekty HSE sa hodnotia počas hĺbkovej kontroly (due diligence) a zohľadňujú sa pri fúziách a 

akvizíciách.  
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