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Politika ZF Active Safety Slovakia 
s.r.o. pre oblasť životného prostredia, 
energetiky, zdravia a bezpečnosti 

  

Vízia 

Zodpovednosť za životné prostredie, využívanie energií v súlade s princípami udržateľnosti ako aj zdravie a bezpečnosť našich 

zamestnancov sú hlavnými hodnotami spoločnosti ZF. EHS (životné prostredie, energetika, zdravie a bezpečnosť) je neoddeliteľn ou 

súčasťou kultúry a stratégie spoločnosti. Cieľom EHS spoločnosti ZF je dosiahnuť vedúce postavenie v priemysle  a poskytovať uznávané 

hodnoty všetkým našim zamestnancom a zainteresovaným stranám. 

Cieľ  

ZF bude preto spravovať EHS vo všetkých svojich činnostiach, funkciách a aktivitách, aby: 

• Dodržiavala všetky zákonné a regulačné požiadavky 

• Minimalizovala riziká EHS a ich vplyv, vrátane dodávateľského reťazca 

• Spĺňala alebo prevyšovala relevantné, vzájomne dohodnuté požiadavky zákazníkov na EHS 

• Dosiahla EHS excellence prostredníctvom implementácie celopodnikových noriem a integrovaného systému 

manažérstva EHS 

• Zabezpečila ochranu zdravia a podporu záujmov svojich zamestnancov na celom svete 

• Podporovala energetickú efektívnosť, zodpovedné využívanie zdrojov a minimalizáciu nášho vplyvu na životné 

prostredie vrátane zohľadnenia klimatických zmien 

• V rámci životného cyklu zvážila vplyv na EHS pri navrhovaní a výrobe našich výrobkov 

• Neustále porovnávala a zdokonaľovala systémy a výkonnosť EHS 

 

  

  
  

Realizácia   
ZF vykonáva činnosti EHS manažmentu nasledujúcim spôsobom: 

• Zabezpečovaním vlastníctva, vedenia a osobnej zodpovednosti 

• Zavedením a neustálym zlepšovaním vedenia a riadenia v oblasti EHS 

• Podporovaním globálneho tímu EHS, poskytnutím EHS vedenia, kontroly a služieb 

• Vytváraním, realizáciou a dodržiavaním strategických plánov v oblasti EHS 

• Rozvíjaním a implementáciou integrovaného systému manažérstva EHS a posúdením súladu v rámci celej 

spoločnosti 

• Zavedením a presným meraním zmysluplných ukazovateľov a cieľov výkonnosti EHS 

• Zdieľaním globálnych zdrojov EHS, znalostí, osvedčených postupov a získaných poznatkov 

• Používaním holistického prístupu (postupy, technické prvky a prvky správania) s cieľom identifikovať a 

minimalizovať možné EHS riziká 

• Vytvorením otvorenej a čestnej vzájomnej komunikácie týkajúcej sa EHS otázok a možností 

• Zapojením a podporovaním všetkých zamestnancov, aby sa aktívne podieľali na dosahovaní EHS excellence 

: 

  

  

Zodpovednosť 
Všetci zamestnanci ZF Active Safety Slovakia s.r.o., vrátane dodávateľov, sú zodpovední za dodržiavanie zásad a štandardov spoločnosti v 

oblasti EHS. Manažment na všetkých úrovniach riadenia je v rámci svojej pôsobnosti zodpovedný za úspešné zavedenie tejto politiky a mal 

by ísť príkladom. Od manažérov sa očakáva, že prijmú vlastníctvo pre EHS a zaistia, že EHS je integrované do riadenia ich činností. Vedenie 

spoločnosti nesie celkovú zodpovednosť za túto politiku. Právomoc za vlastné vedenie vrátane merania implementácie politiky je delegované 

správnou radou spoločnosti na zamestnancov  zodpovedných za EHS. 

Nové Mesto nad Váhom, 25.03.2022  

ZF Active Safety Slovakia s.r.o. Management  


