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POLITIKA 
BEZPEČNOSTI, OCHRANY ZDRAVIA 

A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

H 1avné zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia stanovené 
v tejto politi ke budú uplatňované v našej každodennej práci s ciefom predchádzať možným 
nežiadúcim situáciám/incidentom a haváriám sposobujúcich znečisťovanie ŽP, poškodenie zdravia 
a iné pracovné a materiálne škody. 

$poločnosti Skupiny PPA CONTROLL sa rozhodli udržiavať a zlepšovat' systémy manažérstva BOZP 
a environmentu (HSE) najma pre zvyšovanie povedomia pracovníkov o HSE rizikách a správaní 
a pre komplexnejšie uspokojovanie potrieb a očakávaní zákazníkov/zainteresovaných strán. 

E liminovanie alebo zredukovanie rizika vzniku pracovných úrazov, poškodení zdravia 
a environmentálne nežiadúcich situácii chceme dosiahnuť vykonávaním analýz nebezpečenstiev 
a ohrazení, identifikáciou rizík pracovných činností/procesov, ich hodnotením a následným 
stanovením a realizáciou primeraných opatrení. 

P ridelením dostatočných zdrojov chceme zabezpečit' plnenie stanovených meraterných 
a monitorovatel'ných cierov, vytváranie vhodnej infraštruktúry, priaznivejších pracovných podmienok 
a efektívne fungovanie uvedených manažérskych systémov. 

O rganizácie (a.s.Id.s.) sa zavazujú v prípade vzniku nežiaducich situácií/incidentov, ktorým 
sa nepodarilo zabránit' preventívnymi opatreniami, poskytnúť poškodeným potrebnú podporu, 
upravené pracovné povinnosti a ochranu v zmysle legislatívnych predpisov. 

Len sústavným vzdelávaním pracovníkov a následným overením ich znalostí je možné zvyšovanie 
ich povedomia, hlbšieho uvedomenia svojej zodpovednosti, osobnej povinnosti a žiaduceho 
príspevku k bezpečnosti, ochrane zdravia, pracovného i životného prostredia. 

l ntegráciou HSE správania pracovníkov do každodenných pracovných činností chceme ďalej eliminovat' 
vznik pracovného úrazu a poškodenie zdravia, znižovať množstvo vznikajúcich odpadov, zvyšovat' 
podiel ich recyklácie a minimalizovat' nepriaznivé vplyvy na životné prostredie. 

T ímy našich pracovníkov pri realizácii zákaziek v určených priestoroch a areáloch sa budú riadiť nielen 
vlastnými predpismi, ale aj predpismi zákazníkov, ktoré sa spoločnosti Skupiny PPA CONTROLL 
zmluvne zaviazali dodržiavať. 

l nováciou našich produktov/procesov chceme dosiahnuť aj znižovanie rizík s vplyvom na BOZP 
a minimalizáciu negatívnych dopadov na ŽP. 

K omunikácia o doležitosti a požiadavkách BOZP a ochrany životného prostredia s každým 
pracovníkom spoločností Skupiny PPA, vrátane pracovníkov ich dodávatel'ov, je vykonávaná 
s cierom zabezpečenia ich uplatňovania a plnenia pri zhotovovaní produktu/diela. 

A nalýza výsledkov interných auditov, odporúčaní našich zákazníkov/zainteresovaných strán, 
nových poznatkov, interných a externých záležitostí, okolností pri realizácii zákaziek a výstupov 
z preskúmania systémov manažérstva BOZP a environmentu organizácie (a.s., d.s.) bude základom 
pre plánovanie a realizovanie trvalého zlepšovania. 
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