POLITIKA INTEGROVANÉHO SYSTÉMU
MANAŽÉRSTVA
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., garantuje bezpečné, spoľahlivé, kvalitné a ekonomicky
efektívne prevádzkovanie prenosovej sústavy a zabezpečuje jej trvalo udržateľný rozvoj a technologické
napredovanie, pričom zohľadňuje princípy ochrany životného prostredia. Ako rešpektovaný subjekt na trhu
s elektrinou sa aktívnou spoluprácou so zahraničnými partnermi podieľa na rozvoji európskeho trhu s elektrinou
a poskytuje kvalitné služby zákazníkom. Zároveň garantuje transparentný a nediskriminačný prístup k sústave.
Spoločnosť ctí princípy spoločensky zodpovedného podnikania, dbá o zhodnocovanie aktív a vytváranie
bezpečného a zdravého pracovného prostredia.
Uvedomujúc si zodpovednosť voči aktérom trhu s elektrinou v Slovenskej republike a špecifiká
vyplývajúce z geografickej polohy sa zasadzujeme o to, aby sme boli aktívnym tvorcom rozvoja systému a trhu
s elektrinou, ktorý sa spolupodieľa na tvorbe pravidiel európskeho systému prenosu elektrickej energie. Vďaka
technologickej vyspelosti a kvalite ľudského potenciálu sa Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.,
postupne stáva kľúčovým subjektom stredoeurópskeho systému prenosu elektrickej energie, ktorý je dôležitým
partnerom pri prijímaní zásadných rozhodnutí v oblasti prenosu elektriny v stredoeurópskom priestore.

Vrcholový manažment SEPS je si vedomý, že túto víziu je možné dosiahnuť len za predpokladu
dosiahnutia vysokej kvality vo všetkých činnostiach. Na tento účel sa zaväzuje:
Implementovať integrovaný systém manažérstva v súlade s STN EN ISO 9001:2009, STN EN ISO
14001:2005, STN OHSAS 18001:2008, STN ISO/IEC 27001:2014.
Vykonávať všetky činnosti v súlade s platnými zákonmi a predpismi Slovenskej republiky a ďalšími
záväzkami, ktoré spoločnosť prijala.
Rozvíjať povedomie všetkých zamestnancov v oblasti integrovaného systému manažérstva a ich
odborný rast.
Posilňovať svoju pozíciu v medzinárodnom prostredí na bilaterálnej aj multilaterálnej úrovni ako aj
v rámci činnosti medzinárodných organizácií združujúcich prevádzkovateľov prenosových sústav.
Uspokojovať požiadavky a potreby zákazníkov.
Podporovať otvorený dialóg s verejnosťou, s dotknutými orgánmi štátnej správy a štátnymi orgánmi
dozoru verejnej správy.

V systéme manažérstva kvality:
Neustále zlepšovať kvalitu poskytovaných služieb a spoľahlivosť prenosovej sústavy a zlepšovať svoju
pozíciu na trhu plnením realizovateľných požiadaviek zákazníkov.
Riadiť, vyhodnocovať a zlepšovať procesy s cieľom dosiahnuť ich optimalizáciu.

V systéme environmentálneho manažérstva:
Chrániť životné prostredie zavádzaním moderných technológií a systémovým riadením produkcie svojich
odpadov.
Zabezpečiť neustále zlepšovanie a prevenciu znečisťovania vo vzťahu k ochrane životného prostredia.

V systéme bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci:
Zabezpečiť prevenciu a základné podmienky na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
a na vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných
poškodení zdravia z práce.
Neustále zlepšovať stav pracovísk a pracovných podmienok zamestnancov s cieľom minimalizovať
nebezpečenstvo, riziko a ohrozenie.
Dodržiavať program realizácie politiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

V systéme manažérstva informačnej bezpečnosti:
Zabezpečiť zachovanie požadovaných atribútov – dôvernosť, dostupnosť a integritu – všetkých
informácií – aktív – potrebných na realizovanie podnikateľských aktivít spoločnosti.
Zabezpečiť súlad s legislatívnymi požiadavkami, zmluvnými požiadavkami a požiadavkami štandardu
ISO 27001.
Implementovať primerané technické, personálne a organizačné opatrenia s cieľom efektívne riadiť
identifikované riziká.
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