
Rozhodni sa pre Bezpečnosť:

Bezpečnosť je v STRABAGu na prvom mieste
Od každého jednotlivca sa očakáva, že bude konať zodpovedne a predvídavo.  
Tak, aby našich viac ako 70 000 vlastných zamestnankýň a zamestnancov a 
rovnako aj zamestnankyne a zamestnanci objednávateľov a našich partnerských 
spoločností každý deň prišli do práce a odišli domov v zdraví a bezpečne. Naším 
jasným cieľom je znižovanie úrazovosti a miery výpadkov na nulu – tejto výzve 
čelíme odvážne s posolstvom „Vision Zero – nula úrazov“.

Tento cieľ si vyžaduje, aby k nemu osobne prispeli všetci vedúci 
pracovníci a rovnako aj všetci ostatní pracovníci. Pretože  
bezpečnosť môžeme dosiahnuť len v tíme.

Vrcholový manažment
Bezpečnosť a ochrana vlastných zamestnankýň a zamestnancov 
ako aj zamestnankýň a zamestnancov objednávateľov a partner
ských spoločností majú v spoločnosti STRABAG najvyššiu prioritu. 
Je našou zodpovednosťou vytvoriť potrebné rámcové podmienky. 
Pretože: Bezpečnosť sa vyplatí!

Vedúci pracovníci
Keď ide o bezpečnosť, sme dôslední a nekompromisní. Vzorným 
konaním aktívne motivujeme zamestnankyne a zamestnancov, aby 
dbali na bezpečný výkon práce. Na stavenisku to rozhodne vyžadu
jeme aj od partnerských firiem a najatého personálu.

Pracovníci BOZP
Ponúkame celoplošné poradenstvo, podklady, školenia a náležitú 
pomoc, sme multiplikátormi, ale aj centrálnymi kontaktnými osobami 
pre bezpečnosť práce v STRABAGu. Poskytujeme podporu vedú
cim pracovníkom aj kolegyniam a kolegom pri realizácii všetkých 
opatrení zameraných na bezpečnosť práce.

Robotnícky personál a THP pracovníci 
Vo všedný pracovný deň všetci vedome dbáme na bezpečnosť  
na pracovisku, či už na stavbe alebo v kancelárii. Takýto prístup  
prináša väčšiu bezpečnosť – pre nás, aj pre kolegyne a kolegov.  
Len takto je možné úspešne pracovať v tíme.

Takto každý deň zvýšime bezpečnosť v 
STRABAGu:

1 Zastaviť! Nájdi si čas a zhodnoť situáciu, než začneš konať. 
Sekundy pred ďalším pracovným krokom sú rozhodujúce!
2 Rozmýšľať! Premysli si ďalšie plánované pracovné kroky,  
dobre si ich priprav a vyzbroj sa na bezpečnú prácu.
3 Konať! Konaj zodpovedne a pracuj bezpečne. Rozhodni  
sa pre bezpečnosť – pre seba a Tvoj tím.

Neexistuje nič hodnotnejšie ako zdravý život. Či už na stave
nisku alebo v kancelárii: sú to sekundy pred ďalším pracovným 
krokom, ktoré rozhodujú o tom, ...

• či sa večer vrátime k našim rodinám zdraví.
• či aj na ďalší deň budeme vykonávať našu prácu plní energie. 
• či budeme fit vo voľnom čase.


