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Ako globálna spoločnosť máme celosvetovú osobitnú zodpovednosť za dlhodobé výzvy ako sú 

demografické zmeny, klimatické zmeny a pokles zdrojov. Trvalo udržateľný rozvoj je kľúčom k 

zaisteniu budúcnosti našej spoločnosti.  

Náš záväzok, že sme sociálne zodpovedná spoločnosť vyžaduje, aby sme plnili naše obchodné 

požiadavky ekologicky a sociálne šetrným spôsobom. Dosiahnutie excelentnosti pri ochrane 

životného prostredia, v starostlivosti o zdravie a bezpečnosť pri práci je prioritou koncernu 

Siemens. Preukázaný záväzok zvyšuje našu konkurencieschopnosť podnikov a zákazníkov 

a dáva základy pre úspešnú budúcnosť.  

Siemens sa snaží prostredníctvom svojich inovatívnych výrobkov, systémov a riešení o 

zlepšenie kvality života po celom svete.  Patrí medzi ne ich vysoká energetická účinnosti pri 

ochrane klímy, dodávkach pitnej vody, ochrane zdravia pri práci a dopravných systémov 

šetrných k životnému prostrediu v rámci celého životného cyklu produktov.  

Navrhujeme, vyvíjame, vyrábame a predávame naše produkty a služby takým spôsobom, aby 

ochrana životného prostredia a ľudského zdravia spĺňali všetky platné predpisy a minimalizovali 

nepriaznivý dopad na naše prírodné zdroje.  

Navrhujeme naše pracovné podmienky spôsobom, ktorý zabezpečuje bezpečnosť,  zdravie pri 

práci, motiváciu a spokojnosť našich zamestnancov.  

Zavedením systematického prístupu k starostlivosti o zdravie a zdravý životný štýl našich 

zamestnancov, rozvíjame ich kompetencie v oblasti zdravia, a zároveň tým podporujeme 

pozitívnu kultúru starostlivosti o zdravie v spoločnosti Siemens ako aj mimo nej. 

Ochrana životného prostredia, starostlivosť o zdravie a bezpečnosť pri práci prispieva k 

zachovaniu zdravia a majetku spoločnosti. Náš globálny systém riadenia EHS je základom pre 

neustále zlepšovanie našej výkonnosti v tejto oblasti. 
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Všetci manažéri a zamestnanci sú povinní konať v súlade s touto politikou a dodržiavať 

príslušné predpisy. 

Povinnosti: 

- Dodržiavanie právnych a regulačných požiadaviek je povinné 

-  Top manažment je zodpovedný za vedenie a nastavenie pozitívnej kultúry 

-  EHS je úloha  každého manažéra a každého zamestnanca 

-  EHS systém riadenia je živý systém 

-  EHS je súčasťou všetkých pracovných funkcií 

-  Využívame EHS ciele na zlepšovanie našich obchodných procesov 

-  Vyzývame našich obchodných partnerov aby fungovali na základe rovnakých princípoch  

 

Bratislava, apríl 2017 

 

 

 

 

Vladimír Slezák   Daniela Armano-Wallner 

Corporate Executive Officer             Corporate Finance Officer    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


