Hlavná podnikateľská činnosť sa zameriava na:
• výstavbu, rekonštrukcie a opravy dopravných stavieb, vrátane diaľnic, ciest a mostov
• výstavbu inžinierske, priemyselné, vodohospodárske a ekologické stavby, výstavbu
kanalizácií, vodovodov a plynovodov
• výstavba mestských komunikácii, parkov, peších zón... pre obce, mestá, VÚC
(komunálna správa)
• výrobu a predaj asfaltových obalených zmesí
• mikrokoberce, náterové, penetračné a postrekové technológie
• zabezpečovanie údržby komunikácií aj dlhodobo
• stabilizáciu zemín cementom resp. vápnom

Environmentálny manažérsky systém (EMS) podľa normy ISO 14 001 bol
v spoločnosti EUROVIA SK, a.s. zavedený už od jej vzniku a to od 16.12.2009.
Predtým od roku 2007 bol vydaný certifikát na spoločnosť EUROVIA –Cesty a.s.
Význam EMS pre spoločnosť je v tom, že umožňuje riadiť environmentálne
problémy v spoločnosti plánovaným a systematickým spôsobom a pomocou neho
identifikovať cesty k neustálemu zlepšovaniu environmentálneho podnikového
správania.

- implementovaný v roku 2017
- spracované environmentálne vyhlásenie
- pri zavádzaní EMAS v EUROVIA SK, a.s.
boli vykonané audity:
- 5 obaľovacích centier
- 9 stavieb
- 10 stálych pracovísk

Spoločnosť EUROVIA SK, a.s. monitoruje a hodnotí svoje environmentálne
správanie využitím environmentálnych ukazovateľov, ktoré boli definované na
základe požiadaviek nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1221/2009
o EMAS, reálnych činností organizácie a ich environmentálnych aspektov, ako aj
dostupnosti dát v organizácii
Ukazovatele

Oblasť sledovania environmentálneho správania

Energetická účinnosť

-

Sledovanie ročnej spotreby energie na závodoch
Sledovanie ročnej spotreby energie na obaľovniach

Materiálová efektívnosť

-

Využívanie recyklovaného materiálu pri výrobe obaľovanej zmesi

Voda

-

Sledovanie spotreby vody na vybraných prevádzkach

Odpad

-

Sledovanie podielu zhodnotených odpadov z celkového množstva vzniknutých odpadov na stavbách
Sledovanie vzniku odpadov na všetkých stavbách vo vzťahu k produkcii (obratu)
Sledovanie vzniku odpadov na vlastných prevádzkach

Biodiverzita

-

Celková plocha prevádzok vo vlastníctve organizácie v prepočte na zamestnanca

Emisie

-

Množstvo emisií znečisťujúcich látok (ZL) zo všetkých obaľovní (TZL, SOx, NOx, CO, TOC)
Množstvo emisií znečisťujúcich látok (ZL) z vybraných závodov

Ostatné

-

Modernizácia vozového parku – podiel nákladných vozidiel v emisných triedach EURO I až EURO VI
Modernizácia stavebných strojov – podiel necestných strojov poháňaných vznetovým motorom v
jednotlivých STAGE (triedy)
Auditovanie dodávateľov stavebných prác poskytujúcich subdodávky pre EUROVIA SK

-

Opatrenia na zlepšenie:
Zníženie spotreby plynu pri vykurovaní
Závod Košice, riaditeľstvo
• Výmena sklobetónu na schodisku AB,
• Zateplenie strechy na budove jedálne
• Výmena 5 kotlov
• Výmena brány na kotolni
Závod Dopravné stavby
• Zateplenie kancelári a dielní a výmena okien za plastové

Opatrenia na zlepšenie:
Zníženie spotreby elektrickej energie pri používaní klimatizácie
Závod Košice, riaditeľstvo
• Montáž slnolamu

Obaľovňa Vydumanec, Beladice a Šemša môžu pri výrobe obaľovaných asfaltových
zmesí používať namiesto časti primárnych surovín recyklát – zhodnotený frézovaný
asfalt. V praxi sa nahrádza cca. 15-20 % primárnych surovín recyklátom.
Využívaním tohto materiálu sa šetria prírodné zdroje – kamenivo a znižuje sa aj
spotreba asfaltu.

Primárne suroviny
bitúmen

kamenivo

R-materiál

Opatrenia na zlepšenie:
Zníženie spotreby vody v areáli závodu Košice - rekonštrukcia vodárne
Rekonštrukcia priestoru na skladovanie nebezpečných látok a zhromažďovanie
nebezpečných odpadov – Závod Operation

Opatrenia na zlepšenie:
Zamedzenie úniku škodlivých látok do životného prostredia
Nákup moderných EKO-skladov - OC Beladice, OC Vydumanec, OC Šemša, OC
Zbudza, OC Kvetnica, Závod Dopravné stavby , D1 Prešov

preferujeme zhodnocovanie pred zneškodňovaním
Opatrenia na zlepšenie:
Vytváranie vlastných zariadení na nakladanie s odpadmi
Názov zariadenia

1. Recyklačné centrum
Zbudza

2. Obaľovňa asfaltových
zmesí Beladice
3. Obaľovňa asfaltových
zmesí Vydumanec
4. Obaľovňa asfaltových
zmesí Šemša
5. Recyklačné centrum
Košice
6. Recyklačné centrum
Beladice

Kód činnosti
R12– úprava odpadov určených na spracovanie
niektorou zčinností R1 až R11
R13–skladovanie odpadov pred použitím niektorej
z činností R1 až R12

Zhodnocované ostatné odpady
170101 – betón
170302 – bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 170301
170504 – zemina a kamenivo iné ako v 170503
170904 – zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 170901, 170902
a 170903
170302 – bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 170301

R5 –recyklácia a spätné získavanie iných
anorganických materiálov
R13– skladovanie odpadov pred použitím niektorej
z činností R1 až R12
R5–recyklácia
a
spätné
získavanie
iných 170302 – bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 170301
anorganických materiálov
R13–skladovanie odpadov pred použitím niektorej
z činností R1 až R12
R5–recyklácia
a
spätné
získavanie
iných 170302 – bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 170301
anorganických materiálov
R13–skladovanie odpadov pred použitím niektorej
z činností R1 až R12
V -zber
170101 – betón
170107 -zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako
uvedené v 170106
170302 – bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 170301
170504 – zemina a kamenivo iné ako v 170503
V -zber
170101 – betón
170107 -zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako
uvedené v 170106
170504 – zemina a kamenivo iné ako v 170503
170904 – zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 170901, 170902
a 170903

Malé zdroje
 Čerpacia stanica PHM Barca
 Plynová kotolňa na OS Zbudza
 Čerpacia stanica PHM Zbudza
 Plynová kotolňa sektor Michalovce
 Plynová kotolňa závod Dopravné
stavby
 Plynová kotolňa závod Prešov
 Čerpacia stanica PHM Prešov
 Plynová kotolňa Operation

Stredné zdroje
Veľké zdroje
 Plynová kotolňa závod  Obaľovňa Beladice
Košice
 Obaľovňa Kvetnica
 Plynová
kotolňa
AB  Obaľovňa Šemša
Kvetnica
 Obaľovňa Zbudza
 Plynové infražiariče závod  Obaľovňa Vydumanec
Prešov

Opatrenie na zlepšenie:
Zníženie množstva emisií zo spaľovania plynu
a úspora spotreby zemného plynu pri
vykurovaní skladovacích nádrží na asfalt ich
výmenou za nádrže s elektrickým ohrevom na
obaľovni Kvetnica- inštalácia 3 nových
zásobníkov na asfalt

Opatrenie na zlepšenie: nákup nových vozidiel v prísnejších emisných triedach
ROK
2017

ROK
2017

Údaj

EURO I

EURO II

EURO III

EURO IV

EURO V

EURO VI

Počet všetkých nákladných mot.
vozidiel v danej triede EURO

0

1

23

11

22

34

%

0

1,1

25,3

12,1

24,2

37,3

Údaj

STAGE I

STAGE II

STAGE IIIA

STAGE IIIB

STAGE IV

Počet všetkých stavebných necestných strojov v danej triede STAGE

3

7

30

19

2

%

4,9

11,5

49,2

31,1

3,3

spolu
91
100

spolu
61
100

Opatrenia na zlepšenie:

- Mesačné školenia – BOZP a ŽP – všetci (zamestnanci + subdodávatelia)
- Častejšie kontroly (interné + subdodávatelia)
- Príručka odpady – na intranete
- Vytvorenie registra firiem oprávnených na nakladanie s odpadom
- Zapojenie všetkých zamestnancov – ekosúťaž – EKO - PRACOVISKO

