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Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. ako 100% dcérska akciová spoločnosť Západoslovenskej energetiky, a.s. je elektroenergetická spoločnosť, ktorá 
zodpovedá za prevádzku distribučnej sústavy. Je držiteľom všetkých potrebných licencií o energetike a podlieha pravidlám regulácie podľa výnosov Úradu pre 
reguláciu sieťových odvetví. Ako člen skupiny E.ON vychádza z filozofie a štandardov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia, 
pričom sa riadi podľa zásady bez ujmy na zdraví človeka a životnom prostredí.

Na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany životného prostredia spoločnosť Západoslovenská distribučná, a. s. 
realizuje tieto záväzky: 

• vytvára pracovné prostredie, v ktorom je zaručené zdravie, bezpečnosť a psychická pohoda zamestnancov, 
• vytvára, na základe zistených nebezpečenstiev a ohrození, zdravé pracovné podmienky s cieľom konať preventívne, eliminovať alebo minimalizovať riziká 

spôsobujúce ujmu na zdraví a majetku, 
• umožňuje zamestnancom podávať podnety a návrhy na zlepšenie problematiky BOZP prostredníctvom vhodných komunikačných kanálov, komisie BOZP 

a menovaných zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť, 
• venuje pozornosť bezpečnej prevádzke našich elektrozariadení, aby sa znížilo riziko ohrozenia zdravia zamestnancov, dotknutých strán a životného 

prostredia,
• zabezpečuje vykonávanie zdravotného dohľadu vrátane preventívnych prehliadok v určených intervaloch, s ohľadom na charakter vykonávanej práce a na 

pracovné podmienky na pracovisku, 
• zvyšuje povedomie a akcieschopnosť zamestnancov pri záchrane života človeka, 
• chráni životné prostredie a zlepšuje svoje environmentálne správanie pravidelným monitorovaním a hodnotením environmentálnej výkonnosti, 
• vytvára, na základe zistených environmentálnych aspektov, podmienky na minimalizovanie negatívnych vplyvov na ekosystémy a biodiverzitu a na 

presadzovanie pozitívnych vplyvov v životnom prostredí,
• prispieva k ochrane životného prostredia, k znižovaniu emisií skleníkových plynov a k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality realizovaním projektov trvalej 

udržateľnosti, 
• zabraňuje úhynom vtáctva na elektrických vedeniach inštaláciou vhodných ochranných prvkov,
• prispieva k lepšej kvalite životného prostredia neustálym zlepšovaním procesov v riadení ochrany vôd, ochrany ovzdušia a manipulácie s odpadmi,
• dodržiava právne a iné záväzné požiadavky na zaistenie BOZP, ochrany ovzdušia, ochrany prírody a krajiny, odpadového a vodného hospodárstva,
• vytvára potrebné technické, organizačné, finančné a personálne predpoklady pre bezpečné pracovné prostredie, prevenciu úrazov a chorôb z povolania, pre 

ochranu životného prostredia a podporu trvalo udržateľného rozvoja, 
• zvyšuje povedomie zamestnancov o environmentálnom správaní, kultúre BOZP s dôrazom na prevenciu možných rizík, 
• venuje zvýšenú pozornosť riadeniu dodávateľov v oblasti BOZP a ŽP, najmä snahe o minimalizáciu možných rizík súvisiacich s externe poskytovanými 

procesmi,
• zvyšuje a neustále zdokonaľuje úroveň riadenia systému bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia.

Politika BOZP a ŽP je záväzná pre všetkých zamestnancov akciovej spoločnosti a je verejne dostupná.

V Bratislave, 29. 3. 2023

Radoslav Haluška
predseda predstavenstva

Politika BOZP a ŽP v Západoslovenská distribučná, a.s.


