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U. S. Steel Košice, s.r.o. je najväčším plne 
integrovaným výrobcom plochých valcovaných 
výrobkov v Strednej Európe.  Spoločnosť vyrába 
široký sortiment výrobkov s cieľom neustáleho 
zvyšovania spokojnosti zákazníkov ako aj 
ostatných zainteresovaných strán v súlade s 
Podnikovou stratégiou orientovanou na rast 
spoločnosti U. S. Steel Corporation. 

1. PRINCÍPY 

„Bezpečnosť na prvom mieste“ je naša hlavná 
hodnota. Na jej podporu sa spoločnosť USSK 
zaviazala:  
 Vytvárať bezpečné a zdravé pracovné 

podmienky, aby sme predchádzali 
úrazom a chorobám súvisiacim s 
výkonom práce na pracovisku. 

 Neustále zlepšovať Systém manažérstva 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.  

 Vytvárať procesy pre konzultáciu 
a spoluúčasť zamestnancov. 

 Dodržiavať právne a iné požiadavky. 
 Eliminovať nebezpečenstvá a ohrozenia 

a znižovať riziká súvisiace s 
bezpečnosťou a ochranou zdravia pri 
práci. 

Jednoducho povedané, našou politikou 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
a hlavnou hodnotou je „Bezpečnosť na 
prvom mieste“. 

 
2. APLIKOVATEĽNOSŤ 

Manažment a zamestnanci USSK. 
 

HORÚCA LINKA 

 
Horúca linka U. S. Steel pre etiku a 

bezpečnosť  

 
3. PROGRAMOVÝ RÁMEC 

Spoločná zodpovednosť: USSK presadzuje 
manažérstvo bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci ako základnú hodnotu prostredníctvom 

riadenia prevádzok bezpečným spôsobom, 
uvedomujúc si, že zodpovednosť za riadenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zahŕňa 
každého jednotlivého zamestnanca až 
po najvyššie postaveného vedúceho 
zamestnanca každého organizačného útvaru. 
Splnomocnené vedenie: USSK ukladá 
zodpovednosť za bezpečnosť a ochranu zdravia 
pri práci manažérom a vedúcim zamestnancom a 
zabezpečuje im vedenie a podporu zo strany 
zamestnancov útvaru GM pre bezpečnosť 
a ochranu USSK. 
Účel: USSK integruje zodpovedné riadenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako 
základný prvok do všetkých jeho funkcií, 
prostredníctvom zavádzania a udržiavania 
plánov, cieľov a programov spolu s poskytovaním 
zdrojov potrebných pre implementáciu a údržbu 
programu. 
Požiadavky tretích strán: USSK vyžaduje 
od zmluvných partnerov a dodávateľov, aby 
vykonávali svoje aktivity v súlade s týmito 
Princípmi a v súlade s internou dokumentáciou 
USSK VBP/GMBH/35 Bezpečnosť dodávateľov 
Špecifikácia S001. 
Právne požiadavky: Tieto Princípy predstavujú 
koncepciu politiky Bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci USSK v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení 
neskorších predpisov. 
 

4.    PRVKY PROGRAMU 
Program bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
USSK bude: 
 Zavádzať ciele bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci, merať ich výkonnosť a 
komunikáciu o týchto cieľoch a výkonnosti 
so všetkými zamestnancami. 

 Vykonávať audity bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci a v prípade potreby 
prijímať nápravné opatrenia. 

 Posudzovať pracovné aktivity a postupy, 
ktoré môžu mať potenciálne nepriaznivý 
vplyv na bezpečnosť a ochranu zdravia 

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/sk/gui/32448/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/sk/gui/32448/index.html


 

U. S. Steel Košice, s.r.o. S 
Safety First 

/Bezpečnosť na 
prvom mieste 

Politika bezpečnosti  a ochrany zdravia pri práci 

 

2/2 
 

pri práci, odstraňovať ich, alebo prijímať 
nápravné a preventívne opatrenia. 

 Vypracovávať bezpečné pracovné 
postupy za účasti zamestnancov a 
poskytovať vhodné školenia o týchto 
postupoch ako aj o bezpečných 
pracovných návykoch a o identifikácii 
potenciálnych rizík na pracovisku. 

 Snažiť sa udržiavať v rámci všetkých 
prevádzok najvyšší štandard pracovných 
podmienok. 

 Monitorovať a v pravidelných časových 
intervaloch posudzovať súlad s právnymi 
predpismi a korporačnými požiadavkami 
U. S. Steel a USSK, ktoré súvisia s 
bezpečnosťou a ochranou zdravia pri 
práci a pravidelne o tom poskytovať 
súvisiace informácie konateľom USSK a 
predstavenstvu U. S. Steel. 

 
5. VAŠE POVINNOSTI 

V rámci programu bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci zodpovedáte za všetky 
činnosti súvisiace s bezpečnosťou a ochranou 
zdravia pri práci, ktoré sú s vašou prácou 
spojené, a musíte: 
 Poznať a porozumieť požiadavkám 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
bezpečným pracovným postupom 
vzťahujúcim sa na vaše konkrétne 
pracovné zaradenie a ďalším 
aplikovateľným postupom v oblasti 
bezpečnej práce. 

 Pred začatím činnosti súvisiacej s vašim 
pracovným zaradením ju racionálne 
posúďte a zachovajte ostražitosť pred 
potenciálnymi rizikami hroziacimi vám a 
vašim spolupracovníkom. 

 Začleňte zásady bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci do každej vykonávanej 
činnosti. 

 Oznámte svojmu nadriadenému/ svojím 
nadriadeným alebo inej príslušnej osobe 
všetky podmienky, ktoré považujete za 
nebezpečné. 

 Vždy používajte pridelené a funkčné 
osobné ochranné pracovné prostriedky. 

 Nežiadúce udalosti a úrazy oznamujte tak 
ako je požadované, a  pre všetky úrazy 
zaistite náležitú lekársku starostlivosť. 

 
6. STOP karta 

Pamätajte, že tak ako je uvedené na STOP karte, 
všetci zamestnanci sú oprávnení zastaviť prácu 
za podmienok, ktoré ohrozujú jednotlivcov, 
vybavenie alebo naše pracovné prostredie. 
Príklady takýchto stavov sú uvedené na STOP 
karte (Príloha č. 14 VBP/GMBH/30). 
Zamestnanci a nadriadení musia spolupracovať 
a vyriešiť všetky STOP pracovné problémy, ktoré 
sa vyskytnú. 
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