
 
 

 
 
 

Tisková zpráva, Praha, 12. června 2017 
 
Zentiva získala ocenění Safety Culture Award za kvalitu bezpečnosti práce 
 
Bezpečnost práce a ochranu zdraví zaměstnanců hodnotila soutěž Safety Culture Award. 
Společnost Zentiva se v ní umístila na třetím místě.  

V aktuálním ročníku mezinárodní soutěže Safety Culture Awards, kterou pořádá Vysoká škola báňská – 
Technická univerzita Ostrava, získala pražská Zentiva třetí místo.  

„Porota vysoce hodnotila zejména úroveň nastavení a implementace našich bezpečnostních procesů v rámci 
výrobního závodu Zentivy v Praze,“ říká Oldřich Kolínský, manažer bezpečnosti práce výrobního závodu 
Zentivy v Praze. 

Vyhlašování soutěže proběhlo koncem dubna v rámci 17. ročníku mezinárodní konference „Bezpečnost 
a ochrana zdraví při práci“. Mezi hlavní témata konference patřila regulace a kontrolní činnosti v oblasti 
bezpečnosti práce a procesů, pracovní úrazovost a nemoci z povolání, efektivní řízení bezpečnosti v podniku 
a nová a rostoucí rizika. 

Výsledky soutěže Safety Culture Award 2017: 

1. Slovnaft a.s. 
2. Slovalco, a.s. 
3. Zentiva, k.s. 

Více o Safety Culture Awards - http://www.kirschstein.org/cz/award-sca2016.php 

 
*** 

O SPOLEČNOSTI SANOFI 
Skupina Sanofi vznikla postupným spojováním farmaceutických firem na mezinárodní úrovni a v České 
republice je přítomna od počátku devadesátých let minulého století. Její portfolio zahrnuje nejen inovativní 
léky, ale i generické léčivé přípravky, volně prodejné léky, vakcíny a léky na vzácná onemocnění. Jedním z 
hlavních cílů Sanofi je vývoj špičkových léčiv určených k prevenci a léčbě kardiovaskulárních onemocnění. 
Skupina Sanofi je uznávanou společností i v léčbě diabetu a různých typů onkologických onemocnění. 
Dceřiná společnost Zentiva je lídrem trhu v oblasti generických léčiv. www.sanofi.cz  

O SPOLEČNOSTI ZENTIVA  
Zentiva, společnost skupiny Sanofi, je přední mezinárodní farmaceutická firma, která vyvíjí, vyrábí a 
distribuuje cenově dostupná generická léčiva. Zentiva působí ve více než 50 zemích Evropy, Blízkého východu 
a Afriky, Sídlo společnosti Zentiva i globální centrum pro veškeré aktivity Skupiny Sanofi v oblasti generik je v 
Praze. Zentiva zaměstnává celosvětově 6 000 lidí. www.zentiva.cz 
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