
POLITIKA HSE.
ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE

Spoločnosť NAFTA vníma vplyv svojej činnosti 
na životné prostredie. Dodržiavanie základných 
princípov zodpovedného správania minimalizuje 
dopad našej činnosti na životné prostredie 
a prispievajú k trvalo udržateľnému rozvoju.



 Politika HSE
Zaväzujeme sa vykonávať svoje činnosti environmentálne bezpečným a zodpovedným spôsobom. 
Pre zabezpečenie dodržania tohto záväzku voči životnému prostrediu sú monitorované všetky 
vplyvy (pozitívne alebo negatívne). Všetky naše aktivity realizujeme s rešpektom a starostlivosťou 
o životné prostredie a systematicky zvažujeme riziká s cieľom dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj.

Vysokú prioritu prideľujeme oblasti zvyšovania bezpečnosti zariadení a procesov, bezpečnosti 
práce a ochrany zdravia. Zaväzujeme chrániť zdravie a bezpečnosť všetkých, ktorí sa podieľajú 
na našej prevádzke alebo žijú v regiónoch, kde pôsobíme.

Táto politika definuje tiež záväzky spoločnosti vzhľadom na riadenie procesov v oblasti bezpečnosti 
a ochrany zdravia zamestnancov a bezpečnosti prevádzky vrátane riadenia procesnej bezpečnosti 
a havarijného plánovania.
 

01 Princíp prevencie 
Používame preventívny prístup na zníženie vplyvu našich činností na životné prostredie 
a na riadenie súvisiacich rizík v súlade so všetkými príslušnými právnymi predpismi. Preventívny 
prístup je takisto zaužívaný v oblasti bezpečnosti, cieľom je predchádzať nebezpečným stavom 
a udalostiam, ktoré by mohli viiesť k ujme na zdraví, poškodeniu životného prostredia alebo strate 
na majetku. 

02 Klimatické zmeny  
 a metánové emisie 

Uprednostňujeme maximálnu efektívnosť využívania zdrojov a prevádzky k zmierneniu príčin 
klimatických zmien. Preskúmavame alternatívne využitie a výrobu energie, ak je to možné, pričom 
berieme do úvahy stabilné poskytovanie služieb zákazníkom.Chápeme, že predpokladané 
zmeny podnebia predstavujú vážne riziko, a preto dodržiavame európske ciele v oblasti 
dekarbonizácie a znižovania emisií skleníkových plynov. Snažíme sa dosiahnuť zníženie 
našej uhlíkovej stopy a emisií skleníkových plynov v súlade s týmito cieľmi a nepretržitým 
monitorovaním a modernizáciou svojich činností ako aj prostredníctvom vyššej účinnosti.

03 Ochrana biodiverzity
Chránime biodiverzitu vo všetkých oblastiach, v ktorých pôsobíme. Pravidelne monitorujeme 
a hodnotíme potenciálne riziká pri plánovaní a prevádzke. Tieto činnosti dopĺňame 
konzultáciami s odborníkmi, čo vedie k zmierneniu možných negatívnych vplyvov na životné 
prostredie. Usilujeme sa nielen minimalizovať negatívny vplyv, ale aj zohrávať aktívnu úlohu pri 
podpore a ochrane ekosystémov a ohrozených druhov.

04 Systém riadenia bezpečnosti  
 a environmentu

Posudzovaniu rizík a vypracovaniu rizikových analýz sa kladie zvýšená pozornosť, nakoľko 
významným spôsobom prispievajú k prevádzkovej dostupnosti a prevencii pred nežiaducimi 
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udalosťami. Manažment zmien, evidovanie, vyšetrovanie incidentov a udalostí, 
zdieľanie vedomostí z týchto procesov sú jedným zo základných prvkov prevencie 
a procesnej bezpečnosti. Stanovili sme požiadavky EMS na zabezpečenie 
vykonávania postupov na ochranu životného prostredia, identifikáciu rizík a spĺňame 
požiadavky príslušných noriem a legislatívnych požiadaviek.

05 Legislatívne a normatívne   
 požiadavky

Zabezpečujeme monitorovanie a plnenie príslušných bezpečnostných, 
environmentálnych legislatívnych a normatívnych požiadaviek (ak to vyžaduje 
zákon) týkajúcich sa našej činnosti. Trvalým cieľom je súlad so súčasnou legislatívou 
a transparentná spolupráca s regulačnými a dozornými orgánmi.

06 Trvalo udržateľné činnosti  
 a produkty

Inováciu považujeme za jeden z kľúčových pilierov rozvoja podnikania a hľadanie 
udržateľnejších riešení a produktov na prevádzkovej a technickej úrovni.
Usilujeme sa znižovať negatívny vplyv svojich produktov a pomáhame svojim 
zákazníkom pochopiť environmentálne vplyvy produktov. Zaväzujeme sa rozvíjať 
obnoviteľné a čisté zdroje energie vo forme ich ďalšej integrácie (legislatívna 
podpora). Rovnakým spôsobom sa neustále snažíme nájsť nové možné investičné 
príležitosti na zvýšenie podielu obnoviteľných a čistých zdrojov energie vo svojom 
portfóliu. Vedieme otvorený dialóg so všetkými zúčastnenými skupinami a regiónmi, 
kde pôsobíme a hľadáme spoločné riešenia pre trvalo udržateľný rozvoj životného 
prostredia a napomáhame ich realizácii. Tam, kde je to vhodné, využívame nové 
technológie a inovácie, pre zvýšenie efektivity a zníženie ekologických dopadov.

07 Efektívnosť zdrojov
Zaväzujeme sa hospodárne a efektívne využívať všetky energetické zdroje 
potrebné na fungovanie svojich služieb s cieľom dosiahnuť najvyššie štandardy 
trvalej udržateľnosti v našich prevádzkach, minimalizovať vzniknutý odpad, 
monitorovať využitie všetkých zdrojov a umiestňovať vhodné programy 
na zlepšenie ich účinnosti. Zaväzujeme sa efektívne a trvalo udržateľne 
využívať svoje zdroje prostredníctvom systémov energetického manažmentu, či 
už ide o zdroje energie, vody alebo akýkoľvek iný materiál, ktorý sa používa 
na prevádzkovanie aktív spoločnosti. 

08 Odpadové hospodárstvo
Zaväzujeme sa neustále dodržiavať príslušné právne predpisy a ísť nad rámec 
stanovených pravidiel pokiaľ je to ekonomicky uskutočniteľné, a to použitím najlepších 
postupov pri manipulácii s nebezpečným a ostatným odpadom. Podľa európskej 
hierarchie odpadového hospodárstva sa snažíme čo najviac predchádzať tvorbe 
odpadu a zabezpečiť opätovné využitie odpadu, na základe zásad obehového 
hospodárstva pokiaľ je to možné. Venujeme pozornosť environmentálnym vplyvom 
vyraďovania/odstavovania a likvidácie prevádzok. Zapájame svoje zainteresované 
strany do dialógu o využívaní regenerovaných oblastí.
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09 Environmentálna  
 a bezpečnostná výchova

Uznávame význam poskytovania environmentálneho vzdelávania a odbornej 
prípravy svojim kľúčovým zúčastneným stranám prostredníctvom projektov 
na zvyšovanie povedomia, programov energetickej účinnosti a prípadne 
prostredníctvom podpory obnoviteľných a čistých energetických riešení.
Rozvoj a zdieľanie zručností a vedomostí prispieva k zvyšovaniu úrovne bezpečnosti 
a je súčasťou nášho profesionálneho prístupu. 

10 Štandardy bezpečnosti  
 a ochrany zdravia

Zaisťujeme, aby všetky pracovné prostriedky, zariadenia a aktíva boli v plnom 
rozsahu pokryté minimálnymi štandardami, príslušnými normami a predpismi. 
Neustále monitorujeme bezpečnosť a zdravie zamestnancov, obchodných partnerov 
a spoločenstiev v okolí. Aplikovaním nových prvkov v systéme HSE udržiavame naše 
procesy a pracovné prostredie bezpečné, aby sme chránili nás, našich dodávateľov 
a aktíva spoločnosti pred rizikom úrazu, stratou vlastníctva alebo poškodením. 

11 Angažovanosť  
 a iniciatíva v oblasti BOZP

 
Zamestnanci na všetkých úrovniach sú zodpovední nielen za vlastnú bezpečnosť, 
ale aj za bezpečnosť ostatných okolo seba. Spoločnosť umožňuje zamestnancom, 
resp. ich zástupcom aktívne zasahovať do oblasti zvyšovania úrovne BOZP.

12 Procesná bezpečnosť
 
Procesná bezpečnosť je jedným zo základných pilierov prevádzkovania, čo sa odráža 
aj v zapojení manažmentu do procesnej bezpečnosti a budovaní kultúry bezpečnosti. 

13 Asset Integrity
Integrita zariadení je základným predpokladom dosiahnutia spoľahlivej a bezpečnej 
prevádzky. Spoločnosť riadi integritu majetku počas celého životného cyklu (návrh, 
prevádzka, vyradenie). Riziká v oblasti integrity majetku sú podrobne analyzované, 
pravidelne hodnotené, reportované a riadené.

14 Havarijná pripravenosť
 
V oblasti havarijného plánovania dbáme na dosiahnutie vysokého štandardu 
v oblasti prevencie, znalostí zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
a materiálového zabezpečenia. Znalosti a princípy v uvedených oblastiach 
sú trvalou a rozvíjanou súčasťou profesionálnej kvalifikácie všetkých zamestnancov.
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